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PROLOGO
DO EDITOR.

x\. Maior prova que hem
Eftrangeiro pode dar de agra-

decido a huma Náçaõ , que

lhe deo bom acolhimento , he

forcejar por fer útil ao publi-

co. Naõ lhe faz maior provei-

to aquelle homem que com

obras de difpendio attenta pe-

lo feu commodo, menos o que

com cuftozos efpeclacuios lhe

dá gratuito divertimento; mas

fim aquelle que efméra por deí:

baftar entre o povo máximas

danozas ao feu proveito.

Ha homens mal ajuizados

A ii que



que avaliaõ mefquinha huma.
Naçaõ huma vez que todos os
membros delia naõ andaõ taò

enfopados em cabedal , que
tenhaõ com que fuprir occio-

zámente aos feus apetites : qual
he a Naçaó taõ rica onde os
defmazelados naõ padeçaõ pe-

núria , e qual povo induf-

triozo padece os conílernados

effeitos da pobreza ! Ha fu-

jeitos que parece que fó fe

dariaõ por contentes fe os mais
abaftados arrojaíTem ás mãos
cheias o cabedal que juntarão,

para elles fe aproveitarem do
que outros ganharão , e ifto

fem maior trabalho que pedi-

rem-no , ou bufcarem-no ; e *

quando naõ topaõ pelas ruas

aber-



abertos os cofres , onde po-

deíTem metter a maõ quando

o dezejaõ , chamaõ pobre

,

e indigna a terra. A fim de de-

gradar d' entre os Portugue-

zes taes idéas aífentei moíbar-

]hes o caminho que devem fe-

guir para todos viverem abaf-

tados 3 que he apontando os

meios de fomentar a Induftria

publica , no que entendo lhes

farei relevante ferviço. A Na-
ção Portugueza he fenhora das

minas do Ouro , mas como
com elle compra o que lhe he

neceífario 5 e de que carece,

foge-lhe infeníivelmente das

mãos , e vai encalhar naquel-

la Naçaõ que lhe vende o que
lhe fóbra ; e naõ aproveitan-

do



cio os nacionaes tudo quanto

a terra pode produzir fica o íeu

terreno de nenhum valor, ao

menos fica fomente com a im-

portância das matérias primei-»

ras , que voltaõ dos eftrangei-

ros valendo incomparavelmen-

te mais : afíim fó terá lucro

quem cava o Ouro, quem tem

de renda as primeiras produ-

çoens , e quando muito os pou-

cos que lidaò neíle troco ; o rèf-

to do povo que naõ tem em
que lide ha de viver na mize-

ria. Eu bem vejo que o re-

gular ifto pertence ao fyftema

Politico de quem rege o Ef-

tado , mas convém que todo

o povo efteja perfuadido def- i

tas máximas , para fe ver fru-

£o



#o das difpofiçoens do Thro-

bo; a efte fim fe encaminha efte

difcurfo , a defterrar abuzos

que tem feito a occiozidade

honrada , odiozo , e abatido

p trabalho induftriozo , maiçr-

mente em certos corpos , en-

tre quem patifa por defairozo o

trabalhar. Também efpero dif-

pertar nos Portuguezes huma

certa emulação aos Hefpanhoes

feus vizinhos , onde elle foi

efcrito , vendo as folidas má-

ximas , era que tera aíTentado

a grandeza daquella Monar-

quia , as quaes maquinaõ dif-

fundir , e arraigar nos ânimos

de todo o povo , degradando

tantos abuzos nocivos. Se os

Portuguezes quizerem apro-

vei-



veitar a íua induftria , e có-
modos i que lhe offerece a
Providencia

, que vulto naõ fa-

rá no mundo efta Naçaõ há-
bil, rica, e induítrioza ? Em
poupando o que efcuzadamen-
te paga ao Eftrangeiro pôde
confervar em íi cabedal que a
faça fer muito rica : occupan-
do os feus nacionaes creíce-
rá a olho a povoação , e que
refpeito naõ fará hum reino

,

que ainda que pequeno, he
cheio de cabedal , e de povo
naturalmente briozo : voltarão

os tempos em que os Portu-
guezeseraõ temidos, e refpei-

tados na Europa : procurados
com anciã psra amigos , juf-

tamente temidos para inimigos.

AD-



ADVERTÊNCIA
DOAUTHOR.

\j Ezejando o concelho fa-

tisfazer com a. intenção Real

,

e com o que ordenaó as leis,

deílerrar a occiozidade , e pro-

mover a Induílria popular , e

geral dos VaíTalos , affentou

fer opportuno confultar a Sua

Mageftade que feria útil im-

primir 5 por conta do publi-

co , e efpalhar por todo o

Reino, e povos delle eftedif-

curíb no qual fe vifíem com-

piladas as idéas , e princípios

que podem reduzir a pratica a

applicaçaõ a hum trabalho pro-

Por
-



porcionado a cada huma das
claíTes , que actualmente vi-

vem defoccupadas. Affim o re-

zolveo ElRei noflo Senhor, em
cuja foberana intelligencia oc-
cupa a melhor attençaõ o có-
modo de feus ValTallos.

Nelle encontrarão as Jufi
tiças , e juntas de próprios ,

como também os Intendentes ,

diveríbs objeclos , que po-

dem propor , a fim de defti-

narem para benificio commum>
e augmento dos povos da fua

refpectiva jurifdiçaõ , o que
fobrar dos cabedaes públicos

,

evitando o feu difperdicio.

A nobreza incorporada em
fociedades patrióticas, do mo-
do que aqui fe propõem , em-

pre-



pregará nellas utilmente o tem-

po ,
que lhe fobra das fuás oc-

cupaçoens domefticas : alif-

tando-fe os Cavalheiros , Eccle-

fiafticos , e peflbas ricas nas

Academias Económicas dos

Amigos da Pátria para fe ap-

plicarem a fazer as obferva-

çoens , e adquirirem além dif-

to conhecimentos inftruclivos,

que individualmente fe apon-

taõ nefte difcurfo.

Sobre tudo o mais impor-

tante he o auxilio dosfenhores

Bifpos , Cabidos , corpos Ec-

clefiafticos, e Parrocos , tan-

to para inftruir a feus fregue.

zes , e inclinallos a huma ap-

plicaçaõ geral , e contínua ,

como para que as efinollas , em
lu-



lugar de manterem ociozos
mendigos

, contribuaõ para fo-
mentar a fua profperidade , e
evitar que fejaõ pezados aos
de mais vizinhos.

O arrotear as terras 5 o
formar povoaçoens, como fez
o Cardeal Bellúga, a fim de do-
tar com ifto as fuás fundaçoens
pias

, fempre ferviráõ de pro-
va de quaõ enlaífados andaõ
o bem do Eftado com a ja-
dicioza diftribuiçaõ da eímolla.

O clero de Hefpanha
diítingue-fe pela fua piedade

,

e grandiozas efmolas. Diftri-
buidas eftas com uniforme fyf-

tema, como fe fazem em mui-
tas partes , todo o Reino fe
fará induftriozo. Lograr-fe-ha o

pro-



proje&o importante de defter-

rar radicalmente a preguiça , e

exterminar os reífabios , e máos

coftumes que deixa a poltro-

neria , taõ oppofta , tanto aos

preceitos da Religião , como
á publica felicidade do Rei-

no.

A fins taÕ nobres , e lou-

váveis fe encaminha efte dif-

curfo , para que os povos , e

Magiftrados fe dem as mãos

com zelo patriótico para promo-

verem comforme as iiias for*

ças , a utilidade geral de Hefpa-

nha, e deítruirem o injuriozo

mas vulgar conceito com que

fem razaõ fe notaõ os Hefpa-

nhoes de preguiçozos , facili-

tando-fe-lhes meios de o dei-

xa-



. irarem de fer , os quaes até

agora lhes tem faltado.

A caridade proximal , ta5

recomendada na Moral Chrif-

tãa , terá hum methodo feguro

de ajudar o Eftado. A verda-

deira riqueza defte confifte em
que dentro nelle naõ falte

a alguém em que fe occu-

par útil , e proporcionadamen-

te ás fuás forças , de forte que
fe poífa manter a íi , e criar feus

filhos applicados.

Como em Hefpanha ha

outros muitos fundos , que util-

mente fe podem deftinar pa-

ra eftes objectos importante?}

annunciaõ^fe as efpecies op-

portunas 5 rezervando a dili-

gencia de as pôr em pratica

aos



aos Magiftrados , e Prelados a

quem compete, auxiliados da

Augufta protecção de Carlos

III. e das fabiaí máximas do

feu concelho.

Acharáó hum pozitivo

exemplo , por que fe guiem

na repartição que fe eftá fa-

zendo dos efpolios, ecahidos

dos Bifpados em beneficio da

induftria geral , por confulta

do Illuftriffimo Senhor D. Ma-

noel Ventura de Figueiroa

,

CorniíTario Geral da Cruzada,

Colle&or Geral dos ditos ef-

feitos.

Bem que em 1726 fe naõ

achaífem expeditos tantos re-

curfos , com tudo a induftria

\ nacional deve os feus primei-

ros



ros esforços a Filipe V. , que
além diflb exhortava aos feus

VaíTallos para que fe veftiífem

geralmente das manufacturas
de Hefpanha 3 reftabelecendo
as fabricfas próprias, e prohi-
bindo a introducçaÕ dos gé-
neros fabricados fora (*) por
ferem efcuzados.

NoíTos gloriozos Reis fera-

pre tem pofto a fua maior ap-
plicaçaõ em occupar o povo
com utilidade , e naõ lhe fo-

men-

(*) Veja o auto 7. tit 11. l. 5. que emanou
do Real Decreto de lo de Novembro de 1725,
expedido pelo impulfo,què entaó fe deoásnof-
fas manufacturas finas de lãa e feda.

He verdade que o dar alenta ás fabricas
grofleiras naõ fe avaliou naquella época com
a preferencia devida , e por iífo ficarão entaõ
fem effeito huns projectos , q ue fe naõ furda-
vaõ em princípios populares , queyivificaõ, e eu-
«iquecenj o povo geralmente.



mentar ociozidade 3 e mize-

ria.

Os morigerados coftumes

da Naçaõ milhoraraõ ao paflb

que augmentava a induftria , e

fe confoHdaraõ por modo per-

manente. He impoífivel amar o

bem publico , adulando as de-

zordenadas paixoená do ócio.

A aclividade do povo he o

movei verdadeiro que o pôde

fazer profpero , e a eíTe alvo

atira efte diícuríb.

B . DIS-

1 ~
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DISCURSO
ACERCA

DO MODO DE FOMENTAR

A INDUSTRIA DO POVO.

V_/ Homem nafceo fujeico á pen*

çaõ de trabalhar , para ganhar 'o

fuítento, e evitar as dànozas ruínas

da ociozidade, eftragadora §é cofc

tumes , e nociva á faude do corpo.

Saõ débeis as forças nos ten-

ros annos quando o homem íahe

da infância , e eita niefiiia debili-

dade torna çòrn a velhice.

A próvida natureza indica oo*

cupaçoens proporcionadas a cada

B ii. ha-



C x )
huma das idades. Quapdo enfra-
quecem as forças , ferve o feu tra-

balho para preparar as matérias das
Artes deixando aos mais robuftos,
e deitros o emprego de as reduzi?
a manufaóturas perfeitas.

O fexo mais débil dos dous

»

em que eftá repartida a humani-,
dade , fe vê n'huma laftimoza ócio-

'

2idade: compete pois á bem or-
denada politica tirar proveito dei-
tas duas ClaíTes diverfas. Com ef-

te objeóto principal fe formarão as
fociedades : e em muita parte inu-
tiliza a fua inftituiçaõ qualquer
leve defcuido de reunião da in-

duftria commum de homens , e
mulheres.

Variaõ também entre íi as pro^
duçoens de artes, de que os hu-
manos neceíTitaõ $ e daqui emana
hum principio geral de Economia
politica

? que fe reduz a occupar
o geral do povo , accomodando-

;
' fe'



( 3 )

fe á poffibilidade das fuás forçai,

c inclinação.

Naõ he intento meu fallar pof

ora das fciencias abftraótas , e fa-

blimes 5 porque eftas requerem

largo tempo para fe enfinarem $

e para chegarem a pofiTuir-fe com
utilidade do Eftado, tardaõ os feus

profelTores em as aprender , e dar

fruéto. Ifto fó fe confegue a

cufta de muita meditação applicada*

c combinatória para a qual muito

poucos faõ aptos , fe os homens

fe quizerem conhecer fjnceramente.

Porém felifmente fe encontra

pequeno o numero daquelles que

fe hajaõ de dar ás fciencias , e ef-

tes ricos ; ao mefmo tempo que

a induftria popular , de que tra-

ta efte difcurfo , abrange õ com-
mom, ou maior parte do povo.

Efta mais avultada porçaõ do
género humano íaca do feu jornal

o precizo alimento > e veftido,

ao



O* )

f f
mP°

a W* a CJaíTe privilegia;
da dos eftodiozos afpira unicamen-
te as dignidades

, e empregos bri-
JWs , e pingUeis da Re

*
ubIi

eftimulo que trará fempre povoa-
is as Aulas

, e talvez ermos osCampos de trabalhadores
, fe a

boapol.cia naõ achar caminho fem
tropeço

, e feguro para que todo
,o pov feia induftriòza

, e tenha
deftmo de que viver, porprocio-
iradamente ás fuás forças , e talen-

Reparava Columela de que naõ
houvefTe efcolía da Agricultura,"
devendo dteer-fe ó mefmo dos
oíhcios

: defde entaõ tem currido
íeculos, fem que ninguém fe per-
í-uadifle que íimilhantes índiíftrias
careciaõ de folido eníino , e au-
xílios naõ vulgares. Tem-fe dado
toda a attençaõ ao eítudo de ab-
ítraclas efpeculaçoens, e até neftas
tem fuccedido a difgraça de que

P°*



ti 5 \

por coftume fe efmeraífe mais ertt

matérias de nenhum uzo, e mâdo

do que nos conhecimentos fôlulos

e uzuaes : he reflexão de Petronio,

já nos tempos dos Cezares.
j

A noflà idade melhor iníhjm-

da , tem apurado as fciencias^ e

os homens públicos naõ de^denhaõ

de levar as fuás indagacoens aos

meios de fazerem feliz a condição

do povo fobre cujos hombros car*

rega todo o pezo do Eftado.

Os homens de Letras tem na

Republica o mefmo lugar que os

officiaes na tropa : mas de que

ferve pagar a eftes fe fe naõ cui-

dar em manter a diíciplina do

Exercito , a applicar as fuás expe-

riências , e talentos militares ?

Efle he pois o nobre objecto

do prezente difcurfo ; fendo ani-

mado do bom zelo, e que outros

poderão hir aperfeiçoando, fe de-

dicaõ as fuás meditaçoens aos dif>

fe*



*<

(6)
ferentes ramos íubalternos da In-

duftria que abraça.

Naõ foi o amor .próprio de
querer paííàr por author > mas
fim o affeóto aos noflbs compa-
triotas , quem me guiou a penna. Ef-
te bom defejo me lizongea de que
acertarei em alguma couza, eme
dá eíperanças de que naõ faltarão

engenhos patriotas , que levados
do mefino efpirito > corrijaõ eftes

jxrimeiros rafgos, e lhe dem a ul-

tima perfeição.

O Senhor Marcandier membro
da Academia de Berna nos Can-
toens Suizos deo á Luz hum tra-

tado acerca do modo de culti-

var >uzos ? e proveitos, quefepo*
dem tirar do Canamo.

Alguns avaliarão eíle tratado
como obra menos fublime , e in-

digna de occupar hum homem íí-

luftradd, largando efte cuidado á
tradição de pefíbas rufticas , egrof-

Em



(7 )
r Em quanto em hum país fe

ajuizar por efte modo, pouco pro-
'

greííò faráõ nelle as manufaóturas*

e o commercio , a quem devem

as Naçoens induftriozas o poder

que lhe admiramos , e feu diário

augmento de povoação.

Eílas faõ as que vivem com
fartura no tempo da paz 5 e po-

dem íuftentar com vigor , e es-

forço a guerra > fe lhe convém fa-

zella , ou fe vem accomettidos.

Até as pequenas Republicas

confervaõ a fua independência em
virtude do feu commercio : naõ fe

augmenta eíte com poíleííaõ de

muitas Províncias , nem com a
dilatada eítençaõ de Paiz , quando
eítá defpovoado , fem agricultura *

e fem induítria.

Menos baíta a fertilidade do
terreno , fe íeus habitadores na5
tem alento para agricultar, e facar

da terra todos os fruétos, e prod.ue-.

• çoens *



í

!

;

çoens , que ella pôde produzir.
Nem he perfeita a ília conftitui-í
caõ quando naõ reduz a manu-
facturas a matéria primeira que em íi

cria
, e lhe dá toda a manobra

preciza até a fua completa perfei-
ção , pois de outro modo naõ lhe
reíla outro proveito mais do que
i venda , ou feja ao natural , ou
ao Eftrangeiro. Com efta má conf-
íttttiçaõ a balança do país induf-
triozo

, contra áq.uelle que he falto
da arte. A primeira ferve para o con-
fumo nacional ; e tudo anima , e
«íúkipíica os ramos da induítria.

Me tratado , e os do Linho *

€ algudaõ
, que fe lhe fcguem

,

trataõ dos materiaes mais com-
muns

, e ufuais ao povo. Por agora
fe omitte o que diz reípeito á lãa

jp

e feda, por fer couzas mais co-
nhecidas no. Reino ; e diíto fe

cornmunicaráõ ao publico fepara-
-dameuíe as obfêrvaçoeas > e def-

co-



r 9 >
.

cobrimentos mais úteis : fe efte®

conhecimentos práticos lhe mere-

cerem aceitação, e fe aproveita da

íua doutrina.

/\ Agricultura efmorece fem a§

artes 3 porque a mulher, os filhos,"

e as filhas de hum lavrador, que

fe naõ eccupaõ em manufaélutasv

fòõ carga j bem que inexcuzavel 3

que oprime o jornaleiro , e enfra-

quece, o mais abaftado Lavrador,

Pertenderão alguns , ainda em
Livros imprcílos (i) introduzirem

Hef-

(i) Eftas efpecies reunidas 3 e tratadas corri

grande diílímulaçaó 3 e arte para illudir ao vul-

go fe podem ver no Cap. 4 e 5 da defcripfap

geral àos interefjes d% Europa tom, 1. da ediçaõ>

em Caftelhano de Madríl de 1772. Procura feu

A. diíluadir com empenho as manufacturas de

Hefpanha 3 e Portugal 3 mas infelifmente os meí-

mos faótos que cita deílroem as fuás propozi-

foens a refpeito de Htfpaiha ? por iííb rne nàa
Memo*



C ro )
Hefpanha a opinião de que era
baila n te alentar a Agricultura para
florecera peninfula. Ao meílno tem-
po deraonftrou o Abbade Gallani
em l rança que a Agricultura per-
u lo he infufficiente

, e incapaz de
fuftentár hum Pais ; a razaõ he
mamfeíla porque efta naõ emprega
todos os homens , nem os occupam todo o tempo; a grande parte
dos habitadores fallece-lhe a robuf-
jz } e difpoziçaõ para o trabalho
do campo: e que ha de fazer taõ
grande porçaõ de povo fe fe naõ
fomentaõ as artes } e ío fe atten-

de-

áemoro em os refutar ; além de que pucharia"
ifto por huma extenfa digrefTaó para moftrar ao
publico as fuás coiitiadiçoens. Já fe encarregou
defte empenho o A. de huma diflertaçaõ publi-
cada por efte motivo. A agricultura he a baze
da felicidade publica , n'outro difcurfo fe tra-
tará dos meios fde animalla , e privalla das ga-
belas que agravaõ em algumas partes do Rei-
n<5 ; havendo Províncias de Hefpanha que de
tempo im memorial fe góvernaõ nefte ponto por
eons princípios.



( II )

de á agricultura , c criação dol

gados?
Havemos ccnfefiàr que fimi-

Ihantes difcuríòs naõ faõ de pro-

veito a eftado algum ; he neceífa-

rio que os três ramos da Lavou-

ra, criação, e induítria fe fomen-

tem a hum tempo, e com igual

proporção.

Quando a noíTa agricultura era

forte eftavaõ as Cidades , Villas %

e Lugares de Caftella , cheias de

febricas de Lãa finas , entrefinas *

e ordinárias.

A mulher , e a filha do La-

vrador fe occupaõ em fiar a lãa a

e naõ tinhamos noticia de panos >

eftamanhas > farjas , baetas , ou buréis

eftrangeiros entre os noíTos.

Agora até a gente do vulgo fe

verte de panos fabricados fora de

Heípanha , e pode-fe fazer a con-

ta por onze milhoens de poyoa-
^aõ, a quanto pode chegar a ba-

laíi-



( nO
lança do que paga a Nação fo->

meace por efte fátuo : e fe íè acref-

centâ a ifto d que confomem as

índias , duplicará a perda nacional.

Além deita balança perde o
morador o jornal que ganhariaõ

íua mulher, e filhos , e o que po-

deriao tirar os filhos até quator-

ze annos, antes que chegaífem a

robuftez neceíTaria para as fadigas

do campo, occupando-fe em fiar,

e cardar Lãa.

As meias , ligas, e outros géne-

ros muidos de Laa pertencem á

própria induílria , e faõ outras

tantas vantagens , de que eftao

faltas noíías famílias.

O jornaleiro ganha quando muita

quatro reaes , ou quatro e meio :

(8 , ou 9 vinténs.) Defcontando os

dias fantos, (2) os que eítá doen-

te ,

(2) Beaedifta XIV reduzia zsfeftas de frei

csito 3



c 13 >

te , os em que lhe falta em que

trabalhar > vive grande parte do an-

no fem foccorro.

Co-

reito, para evitar a ociozidade dos lavradores, es

jornaleiros do feu Eftado temporal , e encarre-

gou aos Prelados Diocezanos C]ue fizeíiem o
meímo nos feus Bifpados, Sena grande eímoU
fazer huma rèdiicçaõ confiante em Hefpanha

geralmente a fim de que a induítria tomai]

3

mais vigor, e ceílaíTem os abuzos que taes dias

trns a ociozidade. As feitas do anno que fe guar-

daõ no Arcebiípado de Toledo depois da regula-

ção feita pelo Ordinário Diqcezano em virtude

do Breve de Benedi&o XIV 3 íaõ as feguintes.

Domingos do anno, ....... 52.

Feftas de Janeiro. o?.

de Fevereiro. - . .
.' 02,

de Março. .............. o2„

É

de Abril. 02.

de Maio ......... 07,

de Junho. 04.

de Julho. . . . ... , . . o2 4

de Agòáo. .............. 05.
de Setembro. ........ »~, .. . Oj*
de Outubro. ............. 01 •

de Novembro. . ...........03.
de Dezembro. .«...«•..... o"/»

Os quaes tocos fomaÕ 9?.
E por efta proporção a quajtU paru do anno

tòí
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Como poderá fuftentar a fua faí

milia : os frutQS de feu trabalho faõ
para o cktao da terra , ou rendei-

ro,

he de dias de preceito , e ficaõ fomente 272,
dias úteis de trabalho.

Bem que em algumas feftas fe pode traba-
lhar comprindo com o preceito da Mifla; eíta
çoítuma fer diíhnte dos cafaes , e lugares ; de-
pois d iíío diz-fe ao meio dia, com <Tque os ai-
deoens naò fe podem aproveitar da piedofa men-
te do Santo Padre , e dos feus Ordinários Ec-
çleíiafticos, os quaes em muitos Bifpados todavia
naõ fízeraó aquella reJucçaõ*

Os Santos Oragos das Parroquias, e de hum
grande numero de Ermidas formaõ outros tantos
dias Santos por v*to , oucoílume de hir a eíias
romarias, e comer no campo, no qual além da
perda do trabalho daquelle dia , rezultaõ á fa*
milia muitos -gados, e naó pequenas defprdens,
algumas mortes , e outros exceííbs.

Tudo ifto mereceo particular attençaò para
modificar as feitas

?
, e trasladar as que foíTem

precizo. De modo que os povos tiveíTem oc-
cupaçaõ , de que manter as fuás famílias , e o
Eíbdo recebetfe grandes vantagens, que refuitaõ
do maior numero de dias de trabalho. Para cal-

cular a perda dos jornaes , que occaziona o ex>"

ceííTvo numero de feitas de preceito Ecciefiaftico

fuppondo fomente 8 milhoens de habitantes tra-r

fcalhadores em^mbos 05 fexos 3 e que huns p?.r
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ro, ea elle naõ lhe reíla mais ef*

perança , nem lucro da agricultura

íènaõ o mero jornal interpollado á
temporadas .

Quantos milhares de famílias

contem o Reino da claíTe dos jor-

naleiros > Pouco milhoraõ na ma-
ior parte do anno eítas famílias ás

de puros mendigos ?'

A ordinária cantilena fe redus

á que os Hespanhoes faõ perguiço-

fos : he erro commum que fó po-
dem tello efpalhado noííbs inimi-

gos 3 e acreditado por nós porque
vemos ociozos mulheres, mininos»

mininas , em todas > ou na maior
parte das povoaçoens , onde naõ

«> C ha

outros ganhem dous reais ( 4 vinténs ) cada fe£

ta de preceito reduzida 5 ou trasladada a Domin*
go o produzirá em Hefpanha 16 milhoens de
reaes > de utilidade mais de 3 milhoens de cru-

zados 3 e á proporção correfpondente em manu-
facturas > ou na maior extençaò da Agricultura.

Em Allemanha trabalha-fe a&ualincnte erg redu-

zi* os dias de feita»
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ha frabicas. E como eítas faõ ta5
raras , attribuimos á Naçaõ o que
he effeito neceíTario de íè naõ buf-
car occupaçaõ continua a eítas

honradas famílias.

Se naõ lhe daõ em que fe oc-
cupar áaõ lhe podem imputar o
dizer de perguiçozas , fem conhe-
cida injuria ? He por ventura mais
pcnozo o occupar-fe em fiar , e
tecer , do que no penozo traba-
lho do campo ?

/ Os que ganhão , quando pó*
dem , o feu jornal á inclemência
do tempo , moftraõ claramente
que com maior defcanço fe occu-
pariaõ nas manobras de lã , e li-

nho > &c. Iíto naõ he antepor ás
manufacturas a da Lavoura , an-
tes todo o fyftema deite difcurfo íè

encaminha a auxiliar ao Lavrador,
á fua família por meio da ind ni-

tria , unindo-a em tudo quanto icr

poflive! com a lavoura,

§ ii.
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§11.

JL\S manufa&uras meodas de

feda faõ ainda rríais fáceis , e bem
que requeiraõ maior aíTeío , ha

tanto numero de gente ocioza*

por falta de occqpaçaõ nas noíTas

Cidades , e Villas , que fe pode-

riaõ utilizar defte geneíro de tra^

baiho huma prodigiofa quantidade.

Se faltaííem as primeiras ma-

térias de feda , e lã , haveria al-

guma defculpa para fe naõ cuidar

em empregar o povo neftas fabri-

cas.

As meias , as cintas , as coifas

de feda , e outras obras foltas def-

te preciozo género faõ proporcio*

nadas ás mulheres , e naõ arreda-

riaõ algum homem da obra do
campo , nem dê outros officios

pezados > que requerem forças,

e robuftez.

€ i| As
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As famílias nobres dentro das

fuás cazas occupariaõ as Se-
nhoras , as creadas , em buma
tarefa , que ultimamente lhes em-
pregaria tempo notável , que ago-
ra perdem com quebra de fua fau-
de, e ainda dos coftumes.

Entre as efmolas , que os Pre-
lados , o Clero , e os Ricos po-
diaõ aplicar ás famílias , feria de
grande lucro , e vantajem empre-
gallas em provellas de tornos , ou
teares, e em darenfino da moci-
dade , aíTalariando nos principies
meílres , e meftras que enfinaíTem
efte trabalho.

Aílim como ha depozitos de
trigo para foccorrer ao Lavrador ,

também íè podiaõ formar para fe

fornecerem das matérias primeiras »

ias famílias fiando-lhes, e tomando-
lhes o feu importe em defcooto
das manufa&uras , que trabalhaf-

fem.

. Os
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r Os Commerciantes á fua imita*

çaõ poderiaõ fazer igual bem , e

eftabelecer huma continuada induf-

tria , em que as peííoas viveífem

occupadas , contentes , e abaíia-

das , e elles- nada perderiaõ de

lhes adiantarem o feu cabedal.

Com efta honefta occupaçaõ lhe

arreigariaõ também as virtudes mo-

raes , e chriftãs 3
defterrar-fe-hia a

ociozidade \ e com ella grande

tropa de vicios.

Se os noíTos políticos fe tem

defcuidado deitas fáceis máximas

do governo , com que razaõ car-

regamos nas noílas paleftras , e ter-

túlias culpando a gente pobre ,

que nem tem inílrucçaõ , nem ex-

emplos para fe alentar , e apren-

der: nem ainda quando faiba, en-

contra auxílios para pôr em prati-

ca taes penfamentos , que reque-

rem talento , amor da pátria , e

cabedal > alem de huma ardente

ca-



wm •

í

<

fcarídade ,

!

í mo.

A
c amor

§ III.

dò proxt*

LS fabricas de linho , e canave
faõ as mais fingellas, perceptíveis
para empregar a gente pobre , até
faõ menos cuítozas as matérias
primeiras.

Por outra parte as fazendas
brancas faõ de maior confummo,
e mais prompta expedição

, que he
outra cauza de preferencia > que de-
ve ter efta induftria , em compa-
ração da lâ i e feda ; naõ obitante
ferem eítas ultimas de muito uzo,
è proveito.

Ha peíToas que nunca gaita-
rão feda : ninguém pode paíTar fem
linho y até o pobre mendigo o
neceffita para confervar a faude *

ò livrar o corpo de immundicia

:

a lepra taõ vulgar , como a peite

em



em tempos antigos , e que com

frequência achava feu- tempo chro-

nico na Hefpanha , tem quaíl def-

apurecido depois que fe fez com-

mum , e geral o uzo de veltir o
'

linho. „

A feda , e a lã neceflitao de

cores , e tintas para fe poderem,

uzar : ao linho , ou tecido de li-

nho , ou canave baftá-lhe o bene-

ficio do branqueo , a cura > e ef-

tendimento no campo.

Hum quintal de linho da Ruf-

fia da primeira forte eufta em Bil-

báo quatorze pezos e meio (i 1-600)

da fegunda doze e meio (10-000),

e da terceira onze e meio (9-200)

com pouca differença.

O quintal de canave de Riga ,

França , ou Aragaõ vale de 140,

até 150 reaes (5 600 , ou 6-000. )

O Senhor Marcandier já adver-

te que os linhos , e canavês do

meio dia , bem que mais curtos,

faõ



fao mais finos , e de maior uzo $
fao mais fáceis de branquear , e
mais fegura a côr do que os do
Norre.

A introducçaõ do linho , e ca-
nave no Reino merece izençaõ de
direito

, que faõ nove reaes por ca-
da quintal (} 6ó) Q feís (z4o) pelo
canave,

I He máxima geral que as ma-
térias primeiras

, e as tintas devem
ler francas de direitos para fomen-
tar a induftria.

i He regra igualmente certa,
que efta introducçaõ naõ hé preju-
dicial

, porque o fiado , tecido , e
cura do linho , e canave rendem
incomparavelmente maiores vanta-
gens

, e produclo , de que o va*
Jor do linho , ou canave em ra-
ma.

3 He outra advertência igual-
mente confiante

, que em todas
aquellas Províncias donde fe be-

ne-
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neficia o linho > e canave de colhei-

ta própria ; fe fe augmentar eftas

fabricas , fe ha de introduzir de

fora a proporção dcs novos eftabe-*

lecimentos , até que a colheita vá

augmentando proporcionalmente,Se

aííim fe naõ fizer fubirá o géne-

ro a alto preço, e arruinará a ma-

nufa&ura antiga fem profperar a

nova ,
porque o preço a que fo-

bem os linhos, e canavês > ha de

prejudicar notavelmente a ambas.

4 He também obfervaçaõ ne-

ceííària, que as fabricas da fazen-

da de linho , tanto mais fe man-

tém, e augmentaõ ,
quanto

fe empregaõ os aldeoens, e

ocíoza > e vaga das Villas

,

dades , e fe aproveitaõ das horas

livres do dia, e as que fe podem em-

pregar das noutes efpecialmente de

inverno , e á cufta de maior appli-

caçaõ. ..•

'iL:
Do 9UC fe colliSe > <l

ue huma
Fa-

mais

gente

e Ci-



frabnca magnifica com grande nu-
mero de ceares , e á cufta dejomaes
a manufactura fahe muito cara j

coítumando-íe os que ali trabalhão
a naõ terem outra occupaçaõ , e
a trabalhar fomente nas horas do
dia a que faõ obrigados dentro na
caza da Fabrica : acazo talvez fof-
fe efta huma das cauzas impulfi-
vas da decadência da de Leaõ.

5 Acredita a experiência , e
confirma-o o Senhor Marcandier

,

que em Flandes , e Allemanha fe
tem augmentado as fabricas da fa-
zenda branca, por meio da induf-
tria popular ; levando os aldeãos
as fuás teas íem cura ás feiras

,

d'onde as compraõ os feitores das
cazas do commercio para as cu-
rarem , e luftrarem ; he regra fe-

frura imitar neita parte o que tem
lido fruétuozo em Paizes induf-
triozos : o mefmo fe faz em Fran-
ça , no preciozo ramo de Fancaria.

.Sem



Sem fahír de Hefpanha fe ad-

verte a pratica de vender os al-

deãos nas feiras as peças de pan-

no tecido por toda a Galiza ,
cu-

jo ramo he hum dos principàés da

fua induftria de tempo immemo-

6 Hnma vez que as famílias

empregarem o tempo ,
que lhes fo-

bra, ou aspefloas que naõ podem

hir ao campo , neftas manufactu-

ras , naõ diminuindo o numero de

Lavradores no fitado ,
que he a

cauza em que convém pôr a maior

atenção. Porque aquellas fabricas

que arrancão as famílias da la-

voura , faõ prejudiciaes ás aldeãs,

e lugares pequenos ,
por quanto

he obfervaçaõ feita ,
que o fabri-

cante puro nunca torna á penoza,

fadiga do arado.

7 Ainda que o canave he mais

barato quazi hum quarto menos

,

que o linho , eíte ultimo funde

\ mui-



muítomàior numero de varas nama-nufacW Naõ obítante ha alguns
tecdos

, e mifturas para que hemais próprio ocanave. Neftes pon-
tos naõ he fácil dar regra certa ,as obfervaçoens das fociedades
econonucas rezolveraõ muitos pro-
blemas deita natureza

, quando aNação fe empregar de veras no
adiantamento do ramo de Fancaria.

8 Todo o progreíTo do tecido
do linho dimana do fiado , e tor-
cido

: o fuzo he conveniente ás
mulheres que vaõ -ao campo, e
guardao gado , por quanto apro-
veitaõ efte tempo; mas nas cazas
íao mais proveitofas as rodas. Em
Mannhon (3) povo do Condado

de

mÁ0h ^
m
r ¥3dt'd ha t0** Jefta qualidade tra-ída defte fit.o, que pôde fervir de modelo pa-ra tazer outras como fe tem feito

. .
*?• Joao Alvar« Loreozena Offidal de Ca.Mbmwros «eaes inventou huma roda muito

boa s
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de Staynault fe fazem muito boas,

que fiaõ , e com huma volta con-

traria torcem logo o fio > íem o

ruido defagradavel dos tornos vul-

gares. As Freiras pqdem igualmen-

te aproveitar-fe , como as cazas

particulares > defta claflè de ro-

das, (d) ou tornos.^
§ IV.

boa > c tem fomentado o feu uzo * e enílno

com muito recomnoendavel zelo em Madrid > e

na Mancha. Nos Hoípicios fe deve aperfeiçoar

efte ramo de fiar em roda , e pelo que diz ref-

peito as de lançaria poderia aquelle Official fa-

zer úteis progreflbs 3 conflando-fe-lhe efte encar*

go nos Hofpicios Reaes em razaó da pozitiva

inclinação , e zelo que tem em fomentar efte

utiliífimo ramo de induftria.

(4J Os Conventos de Freiras lograráó hum
foccorro feguro por meio da induftria popular.

Agora importunaó continuamente as Freiras aos

parentes, ou recorrem á caridade do próximo»

mantendo-fe no Reino hum numero de pedin-

tes , ou donato* do boa vida , e ás vezes de

máos coftumes > a titulo deftas efmollas. Os

Conventos de Caputhinhas naò podem ter ren-

das > e geralmente faô mal adminiftrsdas as fa-

zendas das Communidades Religiofas j.que a*

podem poífuir de forte que faõ iguai&ente pe*



o
( »8

;

Algodão he hum género ,que fuppre peio linho, ainda pe-

la

A introducçaõ dos tornos , e teares manei,
fos nos Conventos feria hum fundo , que pou.
pafle ao publico o pezo de fuftentar as Freiras
pois com o produfto dos feus fiados , cintas*

2ÍJ^ ^/"^«/^^nto, eveíruario'Além do que fe lhe dava huma occupacaó ho .
nefta

, e continua
, conforme em tudo ás ori-

niitivas inftitaiçoçns do Monacato , „as
*

fe acha expreífamenje prevenido „ e dado como
regra o trabalho de mãos. Com o faudavel fim
de que viveffem occupadas as peífoas Religiosa*,
e nao padecefie o publico , nem os feculareso damno da lua ociozidade.

<*„„
DT !

.

rez" lt"ia ,°«t"> bem , e he que osConventos de Hefpanha feriaõ outras tantas ca-
zas de educação para mininas nobres , em que
aprenderem o lavor, e fe arreigaflem nos bons
coftumes, em vez de que aporá pela falta dei-
te inftrumento nacional he força mandar aos
Conventos de França as mininas com grande
defpeza de cabedal.

s

âs
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Ia lã , e feda , e fe miftura com

todos os géneros feda , linho > lã »

ou canave ; e faz variedade de

manufa&uras > que fahem baratas ,

e faõ de muito uzo,

O de Levante he mais-grof-

feiro > e naõ he taõ branco : o

que fe colhe nas noíTas Ilhas Oo
cidentaes , faz-lhe muita vanta-

gem era finura , e branco. A Hef-

panha no tempo dos Árabes era

abundante em colheitas . de algo-

dão.

Dezejofo EIRei de fomentar a

induftria dos feus vaífallos , tem

concedido franco de direitos de

entrada ao algodão , que vier das

nof-

As Religiozas das Communídades ricas 3 e

que tem rendas naõ deviaô recuzar femelhante

oceupaçaô , cujo produto poderiaò louvavelmen-

te applicar aos Hofpitaes 9 ou outras Cazas de

Miferícordía , exemplo cjue tranfeenderia ás ca-

zss nobres > e ab^ihdas * defterrando-f< infenii.

veSmente de todas as claífes a ociosidade com
uni variai vantajem do Eíladot

#
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floíías índias para o confumo das
fabricas de Hefpanha.

A maior utilidade do algodão

$
e fi«-fc,caffim o que vinha fia-do de Catalunha deixava pouco lu-

cro aquellas fabricas. Por efta ra-
zão a graça fe limitou com razaõ
ao algodão em rama que vier dos
domínios de fua Mageítade , don-
de o ha em abundância , e com
«gual cuidado fe adiantarão muito
mais as manufaduras

, que delle
le fizerem

, que as de Levante.
De quinhentos mil pezos (hum

milhão de cruzados ) em que a
regulação

, e valor do algodão'
liado, que entrava em Catalunha,
íe tazia conta que o algodão em
rama valia cem mil pezos (duzen-
tos mil cruzados

, ) e o refto fi-
cava ao Eílrangeiro em paea do
refpeclivo fiado.

Onde ha fabricas de lã , naõ
convém eítabelecer fiados de algo-

,

' daõ



daõ , porque fendo efte mais lim-

po > a gente fe dará a elle , e dei-

seara as primeiras.

Eftabelecido o
M
enfino , e ro-

das , he fácil promover o fiado de

algodão nas Aideas , para o em-
pregar ou em fabricas puras , ou
mifturado com efte género. (5)

§v.

j£\s fabricas finas merecerão

por muito tempo o efpanto dos
D po-

1

( 5) O Senhor D. Bartholomeo de Bruna > Ouvi*
dor da Real Chancellaria de Granada > tem obfe**

vaçoens praticas para curar , e fortificar o pano
de algodão. O feu zelo para com o bem com-
mum pôde fomentar o progreífo deftes fiados »

c também tem ftito tecer teas muito finas > e
outros generes de algodão a fua eufta. Eftes

exemplos tranfeenderáõ a outros muitos 5 todas

as vezes que íe adoptarem fetnelhantes defcobri-

mentos, e houverem fociedades económicas nas

Províncias > para os examinar > e propor meios
com que fe propaguem geralmente por toda a

naçaô y naò fendo poíílvd ao goyexno atendei:

jpor fi a eftas miudezas*

,
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povos , e ainda dos mais zelozos
Miniftros. O Author do tratado do
canave naõ aprova a preferencia ,

e auazi única atenção que no rei-

nado de Luiz XIV. lhe deo o fa-

tmozo Colbert.

Nos Reinados anteriores fucce-
dia o mefmo em Hefpanha , mas
he couza palpável que as groffei-

ras faõ incomparavelmente mais
uteis. O Senhor Carbajal adoptou
igual fyftema ao de Colbert. Só
o tempo he capaz de hir aclaran-
do as verdadeiras máximas , que
fe devem eftabelecer nèítes pontos
cxperimentaes , e affim convém
demonítrar fummariamente a prefe-
rencia das fabricas groííeiras > c
.ordinárias.

I. Porque as manufaóturas po-
pulares , e groíTas empregaõ os al-

deoens no tempo que lhes fobeja

,

e confequentemente naõ os diftra-

Jiem da agricultura 5 occupando-fe

* nel-
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relias toda a família > que aliás vi*

viria ocioza.

II. Porque eítes géneros faõ da
primeira neceíTidade para veftir o
povo 5 que be o mais nurr.erozo,

poupando a extraçaõ de immenfas
íbmas.

III. Porque tem huma expedi-
ção prompta , e fácil em razaõ
do grande numero de gaftadores;

c o fabricante \ que nellas fe empre-
ga, naõ efpera , ou perdendo o
giro com o feu cabedal demora-
do , para continuar a fua induftria*

Pelo contrario as fabricas finas

obrigaõ a grandes defembolços

,

e tardaõ em terem fahida os feus
produélos , neceíTuando muito ca-
bedal para fe fuftentarem. A? mo-
das variaõ todos os dias , e inuti-

lizaõ-fe muitos géneros. Nenhum
deftes rifcos correm as manufa&u-
ras groflèiras , cujo ufo he quafiin-
variável, e confiante.

Di| A

n
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A ífto accrefce que as fabricas

groíTelras utilizaõ o povo vulgar,

e nas finas os fabricantes faõ me-

ros jornaleiros , tirados da lavoura:

o dono da fabrica regularmente he

algum pofíuidor que vive de indus-

tria alheia.

Naõ he intenção minha condem-

nar efta eípecie de fabricas ., fao

muito boas , e proporcionadas pa-

ra occupar a gente pobre , e ócio*

za das Cidades grandes ; cujos mo-

radores em grande parte eftaõ des-

ocupados > e fem deílino em He£
panha.

Com efta diftinçaõ fica rezo!*

vido o Problema, diítinguindò de

fabricas , e de pòvoaçoens. Ainda

nas fabricas finai quando fe puder

fazer de conta do povo (6) fera

mais

(6) Por efta razaõ as fabricas de panos fi-

nos de Guadatexara > e Brihuega Fariaô maior

COO;
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C35
ffiais vantajozo ao
mais dura.

)

Eftado , c de

§ VI..

V_>/S meios de alentar as fabricas
groíTas-, e finas faõ aííás fmgellos

;

porém requerem zelo , e pefloas
que inflruaõ os povos, além de fe

ajudarem com os auxílios necef-
íarios.

I. Em primeiro lugar os Par-
roços devem exhortar utilmente a

conforme a quali-

dade

íèus freguezes

conveniência com o tempo repartindo os teares
por fabricantes particulares , que trabalhaffem
por íua conta.

Entaõ baítaría facilitar o coticurfo dos panos,
prohibmdo a introducçaó dos defóra , ou livran-
do °s do Reino de tributos.

O mefmo fe pôde appliear á fabrica de Ta-
«vera na fua proporção j e fazendo-fe provimen-
t<> das matérias primeiras a bom preço , a fim dé
iortir os fabricantes, e defempenhar-fe no pro>
o»cto dos feus tecidos, que tem em fí fobreo
importe ^ manufaawa , e valor da matéria pri-
meirâ de que fe compõem.
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âade do Paiz , e matenaes que co-

lhem , que fe empreguem na induf-

tria que lhe he análoga. Aííim o fa-

zem em algumas partes de França,

e na Ruffia tem tomado efte ca-

minho para darem a conhecer ao

povo ignorante o que lhe convém,

fcfta inítrucçaõ he huma obra de

caridade , e os Curas , e mais Ec-

clefiafíicos antes de a poderem dar,

devem inftruir-fe elles mefmos dos

principies 5 e máximas nacionaes.

II. Os Fidalgos , e pefíbas abaf-

tadas póclem auxiliar Teus rendei-

ros , e com efta protecção 5 colhe-

rão naõ pequenos fruótoS dos fèu5

trabalhos ,
porque melhor vende-

rão os feus fruótos , crefeerá a

povoação, e as terras fe cultivarão

melhor. A riqueza he quanto fo-

bra do neceffario depois da fuf~

tentação do povo , fe efte fecon-

ferva\)CÍozo, e pobre , pouca po-

de fer a riqueza do$ nobres.

; hl
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III A fundação de Academias

Económicas , e de Agricultura pa-

ra examinar o modo de promover
cilas induftrias > e traduzindo as

melhores obras eícritas nefte gene-
"

ro fora de Hefpanha > pode fazer

familiares os mais importantes

defcobrimentcs. Francifco Home
nos feus princípios de agricultura»

.

e vegetação (7) reconhece que a

Agricultura , e as Artes neceíTitaõ

de fociedades politicas , que as fo-

mentem > e cuidem de que fe en-

finem > e aperfeiçoem , affim como
as mefmas fciencias , e aconfelha-

va fe erigiíTe em Edimburgo hum
corpo efpecialmente deftinado á fua

protecção , e auxilio para a EfcoíTia.

IV* Os fundos dâs Confrarias (8)

ef-

(7) Home part. ç.fetf- 6.pag. 261. edic. de
Tariz de 176 í.

(8) Trata«fe no Concelho de reduzir as Ir-

mandades , e dar lhe outros deftínos uteís , que
contribuaõ para melhorar os cóftumes em mui?
tas partes * e cm todas a induílria*
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éfmollas para dotes , e obras pias,
para pobres indefinidas podem eni
grande parte aplicar-fe a fomentar
o enfmo deitas mequa.nicas , e dar
dotes , e prémios ás peflbas , que
nellas desbancarem.

V. Os efpolios , e cahidos dos
Bifpados com muita razaõ fe ap-
plicariaõ ao mefmo obje&o , e ef-
te he cabalmente o modo de ajui-
zar do fabio Magiftrado , cujo car-
go eítá a fua jurifdiçaò , e diítri-

buiçaõ. (9) Pois he certo que pro-
vindo femelhantes fundos de ren-
das Ecclefiaíticas , fica claro que
pertencem aos pobres da Dioceze

,

e naõ a outro algum.

En-

(y) O IlluílrííEmo Senhor D. Manoel Ventu.
/a de Figueiroa , Deaõ Governador do Conce-
lho, e CornmiíTario Geral da Cruzada , começou
a augmentar por efte methodo a indufíria de
inejas de laia 3 e panos ordinários no Real Hof-
piciò de Madrid. O feu zelo , e grande expe-
riência levarão eíle ultimo deíHno d íua perfei
çaõ com alivio das famílias pobres.
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"Entre a claííe de neceffitados

faz-fe mais acredor delta efmolla,
ç auxilio o pobre induítriozo

, que
he útil á fociedade. Qualquer ou-
tra inverfaõ deite piedozo fundo
para alimentar ociozos voluntários
naõ feria taõ conforme aos Câno-
nes , nem de tanta utilidade ao
Eftado.

Calculando que rendaõ féis mi-
Jhoens de reaes ( x4o contos de
reis ) cada anno , e que circulem
por todo o Reino , podem fendo
bem repartidos

, e por principias
conítantes dar hum grande impul-
fo á induítria geral da naçaõ.

Se os territórios das ordens
Militares carecem deite foccorro

,
que deviaõ achar nos cahidos das
Comendas

, viíto que os Comenda-
dores -faõ quazi os únicos que re-
cebem dízimos , ainda incluindo a
Ordem de S.Joaõ.

VI. O íobejo dos cabedaes pu-

bli-



T40)
blicos , que com tanta próvlzao

tem proporcionado as acertadas

providencias do Confelho , confor-

me as intençoens de Sua Magef-

tade , já tem pofto muitos povos

em eítado de ajudar eficazmente

efte louvável penfamento na reí-

peótiva povoação V ou repartido em
partidos fe a cauza he de recipro-

ca utilidade , e trata-fe agora de

pôr em pratica para fe reftabelece-

rem es fabricas d
5

Ávila: povo anual-

mente quafi arruinado ,' e fenda

antes dos mais ricos de Hefpianha,

Outros muitos lugares fe áchaõ

em iguaes circunftancias > e acha-

rão recurfos em ii mefmo , huma
vez que os Camerarios chegarem

a conhecer a induftria , que fe po-

de empregar útil aos feus fundos;

propando-o ao Concelho por maõ

do intendente da Província. Eftá

neftè ponto taõ regulada a Poli-

cia , que fem defembolfo dos lu-

gares
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gares fe defpachaõ , e coníultaã

taes recurfos. Naõ fe deve pois

attribuir a falta de meios a fua

decadência , e menos a perguiça

dos povos , mas fim á acanhada

inftrucçaõ , e curto conhecimento

das Artes , que tem os que ma-
cejaõ intereíles públicos. Eu fentw

ria o offender o amor próprio de

fujeitos , que devem antepor a
verdade a tcdo o rcípeho humano.

VIL Huma eícolla de deze-

nho ; hum meltre de fazer teares

de meias > e outros tecidos , hum
torneiro, e hum maquiniíta , que
Copiaffe , e deíTe a conhecer as ma-
quinas mais neceílàrias , deveriaÕ

eftabelecer-fc , e dotar-fe cm cada
Capital de Província , a -fim de
que inftruiíTem , e animaílem aos

liacionaes, e propagaíTem eíles co-

nhecimentos por toda a extençaõ 5

c lugares do íeu deítino. De mo-
do que cada invenção útil 7 e no-

va



Va podeíie examinar-fe > adôptar-fe*

moidar-fe conforme as qualidades,

e círcunftancias , conhecimento ,

e naõ por caprichos > ou aílèrfaõ

preocupada contra a novidade. Os
falarios , e doação deites impor*
tantès officios fe deveriaõ coftear

repartindo-fe pelos povos de cada
Província , em quanto fe faziaõ com-
m uns , e fe arreigavaõ , viftoque

a todos elles tranfcende a utili*

dade.

VHLAs Matehamaticas fao as

que facilitaõ o conhecimento >, a

invenção , e a perfeição das maqui-
nas para as empregar em todas as

Artes y e Officios. Por efta mef-

ma razaõ fe devera afíinar renda

ao menos a hum Meftre de Ma-
thernatica com bom falario na mef-

ma Capital da Província , o qual

deveria dar liçaõ a todos quantos

quizeíTem aprender , e rezolveras

duvidas que occorreíTem refpecli-

va-
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vãmente as Artes , feus inílramen*
tos , maquinas , e uzos fujeitos ao
calculo. Eftes idênticos meios } que
tem inftruido as naçoens mais ru-
des, e pobres, produzirão na Hef-
panha neceíTariamente efTeitos avul-
tadiffi-mos , porque nem os naru-
raes faõ faltos de engenho , nem
no Reino faltaõ reeuríòs de dota-
çoens

, fabendo aproveitallos em
utilidade commua.

O regimen , e erecção de Hof-
picios , e cazas de expoftos , he
outro dos mais importantes au-
xílios.

Defde o tempo de Filippe II.

que fe trabalha nifto em Heípanha,
e nos últimos reinados íè tem
fundado alguns.

O Senhor D. Bento Trelies,
que foi do Concelho , e Camera ,
fundou o de Madrid no íeculo
paíTado

, e efcreveo hum tratado
acerca do recolhimento dos po*

bres
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bres com o nome de DJoze Ur-

t
donhez.

O Hofpicio deve fer a efcolla

dos expoítos , e dos mendigos.

Mandaõ as leis que os engeitatlos

fe deftinem aos officios , e naõ de-

.ve tolerar a fua policia ,
que haja

mendigos no Reino , nem que vi-

va ociozo quem pode trahalhar,

por qualquer modo que feja.

Se nos Hofpicios fe naõ rega-

la o eníino , e trabalho de modo

que ganhem para fe manterem , e

fahirem com o tempo enfmados

para Cidadoens úteis , naõ he per-

feita a policia do Hofpicio.

Os Hofpicios , e Hofpitaes faõ

bem governados por juntas : o me-

thodo politico deve fer uniformo

no Reino , e aíTentar-fe ao menos

nas Capitães. As fociedades eco-

nómicas , e politicas fera juílo que

fe efmeraflem em cuidar no me-

lhoramento dos Hofpicios , e Ca-

zas



< 45 )

ras de Mizericcrdia dos feus dil*

triílos.

Todos eftes , e outros funda-

mentos que fabem applicar á sã , e

vigilante politica , podem adiantar

a "induftria popular , e pôr em íno-

vimento huma geral applicaçaõ fo-

bre uniformidade de principios*

Entaõ por fi meímo fe defareiga-

ria o defar que imputaõ vulgar-

mente aos Hefpanhoes : de ferem

perguiçozos : mas jufto feria at-

tribuír á falta de inítruçaõ das Me-
thematicas 7 e de progreffos das

Artes, a inacção dos Concelheiros

a refpeito da induítria.

TA § VIL

X^JAqui fe fegue extender-fe os

cuidados dos que podem contri-

buir a fins taõ importantes , a

aproveitar muitos géneros > cu ma-
térias primeiras , que fe achaõ ef-
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auxdios
, que as focíedades econó-

micas podem dar á propagação das
artes

, e indultria geral de Hefpa-

O Efparto foi até agora repu-
tado como huma planta de que os
tecidos naõ podiaõ tirar material,
que lhe deíTe proveito.

Tem abonado a experiência o
contrario

: tendo-fe eílabelecidoem
Daymiel fabricas de efparto , redu-
ndo a fiado. Em tempos antiquif-
limos fe levava o efparto da Hef-
panha á Grécia para fe fiar , tecer,
e reduzir a enxárcia, velamen , e
outros uzos.

Bem ponderado a variedade de
manufacturas

> a que íe pôde ap-
phcar o efparto , e a foiidez deite
género

, em todas ellas deve me-
recer o feu beneficio a primeira
atenção.

O que agora fe tece em Day-
*

• miei

^-
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miei com huma fabrica excluziva

faz lentos progrefíos. Seria juftõ

recompeníar o privilegio ao feu

dono , e propagar popularmente as

manufaóturas de efparto.

A abundância que ha deite gé-

nero no Reino deTholedo, Man-

cha > Murcia , e Andaluzia nos en-

fina a louvar a providencia do

Criador , que em toda a parte of-

ferece aos naturaes géneros y e ma-

térias primeiras , com que promo-

ver a fua felicidade , e induftria.

O mefmo fe tem adiantado com
o malvaifco 3 para que nunca fc

olhara, como planta de proveito*

antes foi reputada como planta

nociva > e damnoza aos terrenos %

e que impedia aproveitar-fe em fru-

cios úteis.

A Orchilla defeuberta ha pou-

cos tempos no principado das Af-

turias , he hum material preciozo

para tintas > e que quazi fe a~

E vâ-



yahava privativo das Canárias
A Ruivinha taõ uzual nas fa

bricas de algodão , eílava quaz
defconhecida entre nós outros, at<

que fobre iíto publicou D. Paulc
Canales hum tratado efpecial pele
zelo da Junta do Commercio.

A Grana-chirmes
, que he hutr

arremedo de grã fina , e hum fru-
clo da Hefpanha. Por falta de inf-

trucçaõ fe tem tirado deites hoíTos
montes, com pouca ou nenhuma
utilidade dos naturaes , e aiada
agora naõ fazemos delle o uzo ,
que merece eíla tinta que deo qnome de carmezi.

A índia Oriental , onde ha
manufaéturas de feda , e de algo-
dão taõ preciozas , e baratas, naõ
uzaõ de mineraes para cores , por-
que os naturaes fe fabem aprovei-
tar de todas as plantas , e hervas
neceííàrias para os ingredientes das
fuás tinturarias.

Em
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Em quanto em huma Provín-
cia ha arvore , herva , fcuóto , mi-
neral , ou vivente > cujo uzo fe

ignora, convém confeííar quefeus
habitadores ainda permanecem def-

tituidos das indagaçoens eííenciaes ,

que requer a induftria bem .feílabe-

lecida. He grande defcuido trazer

de fora o que fe pode lograr no
Keino com menos cuíto , e fem
perder da balança nacional.

O conhecimento , e eftudo da
hiítoria natural , he o que pode fa-

zer úteis defcobrimentos da mef-
ma natureza , a refpeito de outras
planta capazes de fe fiarem , ou
reduzirem a tintas , que a terra

produz efpoiítaneamente ; e a pou-
ca applicaçaõ tem poíío os homens
em defcuido até ao tempo pre-
mente.

Os prémios ? que fe eftabele-

cerem nas Capitães da Província a
favor dos que fizerem taes averi-

E ii

.

gua-

i
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guaçoens , e demonftrarem pratica-
mente o uzo das plantas

, que fe
podem fiar, ou com que fe pôde
tingir, e fabricar , adiantará eftes
progreflòs , ou dará materiaes
abundantes

, e vários ás fabricas
populares era toda a Província.
Nunca fe deve efperar que os par.
ticulares á fua eufta fe empreguem
em fimilhantes fadigas , e defvelos,
que além de lhe tomarem o tem-
po, e carecendo hum prolixo ef-
tudo , trazem gaftos em repetir as
experiências neceíTarias. O peor
he , que taes peffbas applicadas,
coftumaõ ter pouca eílimaçaõ , co-
mo arbitriltas , e vizioneiros j meio
que inteiramente fe oppoem a ex-
citar a fua applicaçaõ a couzas no-
vas. Naõ ha acçaõ mais reprehen-
fivel do que abater a curiozida-
<de , e a applicaçaõ honefta do po-
vo. Se Aííbnço de QuintaniiJa ti-

veíTe defprezado Chryílovaõ Có-

lon >
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lon talvez naõ fe tivefíem defcu-

berto as índias.

As íbciedades económicas , to-

mando informação do que he mais

notável nos três Reinos Vejetal >

Mineral , e Animal , valendo-fe do*

focios repartidos pelas Provindas*

chegarão a por-fe em eítado de co-

nhecer as matérias primeiras das

Artes , tintas , mineraes ,- e uzos

que fe podem fazer das produc-

çoens próprias , e quaes faõ as.de

mais ou menos valor , que as ef*

tranhas.

D«
§ VIIL

_ 'O que deixamos até agora ex-

porto fe collige , que a decadência

da induftria popular naõ fe deve

imputar a perguiça dos Hefpa-

nlioes ,
quando faõ neceífarios tan-

tos , e taõ complicados auxilios

para a promover 5 os quaes íó po-

dem



I
<3em confegoir-fe por melo dos íl^
luftrados princípios

, que tem ado-
ptado porfyftema outras Naçoens

,

e que naõ íaõ fôra da esfera da
noífa

, nem dos Teus recurfos. A
' Utilidade que a Hefpanha pôde Ca-
çar deita induftria popular , e ordi-
nária , he fácil demonftrar , atten*
dido o calculo feguinte.

Suppóndo onze miíhoens de
Almas na Peninfula , e Ilhas adja-
centes

, póde-fe computar
, que ha

cinco miíhoens , e quinhentas mil
mulheres. A maior parte da gente
deita ciafiTe , he a que fe pôde em-
pregar nas principaes tarefas das
fabricas populares, que actualmente
vive ccioza , geralmente por lhe
faltar occupaeaõ proporcionada »
e faci!.

Nos cinco mjlhoens e meio de
mulheres

, e mininas , fe pôde aba-
ter milhão e meio , para defcon-
tar nas que ainda naõ tem chega-

do

—•»
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do á idade de fete anrios , e nas

velhas , e enfermas inhabilitadas pa-

ra o trabalho , ou que por qual-

quer outra cauza naõ podem de-

dicar-fe a elle. Ficaráõ pois por
'

efte computo quatro milhoens úteis

para íe .empregarem honeftamente

nas maquinas , e concorrerem para

o fuílento das fuás refpeétivas fa-

mílias.

Por efte calculo , reduzido a

fyftema prudencial , e mediano

»

compenfada a robuftez de humas

,

com a debilidade de outras , po-

derá fiar cada peflòa do íexo fe-

minino em cada dia , uzando de

roca, e fuzo , de óuto para dez

onças de linho ordinário , e com

roda fahindo mais igual o fiado,

poderá fiar de treze , até defafete

onças da mefma efpecie de fio j

cada dia nas horas livres.

Regulando efte fiado pelopre-,

ço mais baixo, ganha aò menos
real
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real e meio ( três vinténs ) por dia
cada mulher, ou minina. Suppondo
que em cada anno fejaõ úteis du-
zentos dias de trabalho

, ganhará
aniiualmente trezentos reaes de
velhon cada mulher , ou minina das
ja referidas (li-ooo.) (10) Omef-
mo fuccederá com as criadas , que
vivem ociozas nas cazas , e feria
hum meio para indemnizar do fa*
lano que levaõ , ou para que fer-
yiíiem com menor foídada.
- Os vinte pezos por cabeça , re-
duzidos a huma foma nos qua-
tro muhoens de mulheres , fazem
oitenta milhoens de pezos cada an-
no, e augmentaõ a riqueza nacio-
nal a hum capital immenfo , fupe-
rior ao valor das índias.

Moderando todavia eíte impor-
te , e reduzindo-o á fua metade,

em

Y>o) Vèja-fe o <jue fica atentado em razaÕ
«tos dias Santps , e depreceiío , pag. 13.



«n que comprehende o nado de

lã , algodão , feda , linho , cana-

pé &c. Sem embargo de ter pof-

to o exemplo no linho , em todo

t) Reino , rezultaraõ também qua-

renta milhoens aóluaes de pezoS

de utilidade nefte ramo. Defta for-

ma ceíTará o gravamen aótual *

com que quazi todo o fexo vive*

fendo pezada a fua fuftentaçaõ aos

homens em Hefpanha ; podendo

contribuir taõ notavelmente a fa-

vor da máfia commum da rique-

za da Naçaõ , fomente com o^ feu

lavor cazeiro.

Se a ifto fe une a utilidade do

produóto que eítes fiados propor-

cionaõ para o tecido , cuja mano-

bra pode fer promifcua a homens,

e mulheres ; naõ he calculo dema-

fiado augmentar a outra foma igual

no tecido, e mais manobras def-

tes fiados , e deduzir os ontenta

milhoens : bem que da matéria pri-

meira



meira venha muita porção de fora
do Reino 5 e fe naõ fe faz rebate

'J

ive bem notório que riqueza tao
exhorbi cante Te malogre por pura
ignorância das regras praticas da
índuftria.

E nefta conftituiçaõ em vez de
íer pezado o avultado numero de
filhos

i filhas , criados , criadas ao
lavrador , ou pai de famílias , ia-

tara pelo contrario do feu fnefmo
trabalho com que os manter, e
ainda talvez o neceflario auxilia
£ara poder pagar as fuás contri-

buiçoens , empregando parte dos
tecidos

> e manufaéhiras de linho,

canave, e algodão &c. > no forti-

mento de caza , e tanto menor
quantidade fahirá de Heípanhacont
menoícabo da noíía balança mer<*

cantil.

O Jornaleiro far-fe~ha tecelão,

e quando lhe falte jornal , e aca-

badas as temporadas do campo >

ga-
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hará por eftes dois meio* o íen

quivalente, e nunca eftará ociozo>

fcin occupaçaõ de que fe fuften-

e 5 como agora eftá fuccedendo

ia Caftelia , Andaluzia ,Aragaõ > e

rutras partes.

A povoação crefce á medida*

|.ue fe augmentaõ os matrimónios, e

:ftes fe contrahem promptamente *

empre que he fegura, e fácil a fuften-

açaõ, a occupaçaõ j e alimento dos

iihos. Em todas as partes , onde a iíi-

luftria popular feacha bem eftabele^

:ida , naõ fe queixaõ os pais de

;erem muitos filhos , nem de que

lhes falte o fufíento para elles *

nem a occupaçaõ diária 9 antes he

ventura o ter muitos filhos.

Os filhos mal nutridos faheitt

delicados , e regularmente morrem

maior numero em breve tempo *

muitos naõ fe cazaõ , ou fe fazem

ladroens , vagamundcs > e mendi-

gos > que diminuem , cu derem o
au-



C 58 )
augmento da povoação. A innoct
Jaçaõ que preferva tantos mininc
de ferem vi&imas de bexigas, eh
hum remédio taõ provado , e cer
to

> facilitará o augmento da po
voaçaõ

, fe chegamos a vencer I

terror pânico contra efte remédio
mas agora como mantemos tanta
gentes ociofas , naõ conhecemo
claramente a mingoa de gente
que nos occaziona.

As índias ainda fofírem maioi
cftrago de bexigas, com tudo iíic

vivemos com indolência á vifta dt
hum damno taõ repetido , e que
com facilidade podemos atalhar.

Os Galeniftas purgavaõ , e fan-

gravaõ por prevenção de huma en-
fermidade incerta , e naõ era me-
nos incerto , e arrifeado o remé-
dio.

As bexigas he hum mal, de que
poucos efeapaõ ; a innoculaçaõ ef-

tá abonada em todos os tempos
pe-

—



*la China > e tem tido feliz et-

ito na Europa , em Chile , Ca-

lcas > como também em Hefpa^

ria em quantos a tem provado*

lue difculpa podemos ter para

aõ dar á povoação taõ importan-

í auxilio ?

Como no grande numero de

ente commum , coníifte a robuP

iz de huma Naçaõ , he axioma

erto , que a induftria popular he

verdadeiro nervo para íuítentar

feu poder 5 toda a Naçaõ appli-

ada conferva a fobridade, a pu-

eza de coftumes , e neftes tem

rande intereííe a Religião 5 £ a

íoral Chriftã , por fer a honefta

pplicaçaõ de ganhar o paõ a cuf-

a do trabalho^ mui conforme aos

sus faudáveis princípios.

§ix,
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§ IX.

\_J Numero das manufacturas í
multiplica em proporção á maio
facilidade de as fazer. Eira facilida
de fe accommoda aos géneros or
dinarios

, e groíleiros pelas ra-

zoens que ficaõ infinuadas
As fabricas finas faõ regular-

mente mui complicadas , e he maií
tardia a fuà perfeição. Contribuem
demaziado para o luxo > e taeí
fabricas fe defdenhaõ de continuai
nos rudes trabalhos do campo

\

dos quaes os apartaõ inteiramen-
te , levando-lhes todo o tempo, e
difvélo

, para aprendellas , e exer-
citallas depois.

Aonde eftaõ bem arreigadas fe.i

melhantes fabricas
, queixaõ-fe os

ícus Efcritores políticos dos máos
effeitos , que cauzaõ á lavoura,
ou cultivo do campo , e geralmen-

te

S,,,
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te aíTentaõ em que as Artes com-

pativas com a agricultura , faã as

mais vantajozas , e que carecem

de iguaes prejuízos , e inconvenien-

tes. As famílias., fabricantes fem

agricultura , carecem de muitos au-

xílios , de que abundaõ os Lavra-

dores.

Vejamos agora as utilidades,

que podem render ao Eftado as

manufacturas groffeiras > fem fahir

das de linho ordinário , que como
mais fáceis , temos tomado por

fuppofto do calculo ; no conceito

de que as outras naõ faõ menos

vantajozas , pelo maior numero

de braços , e manobras que reque-

rem , e deverão hir-íe introduzin-

do com refpeito á maior propor-

ção das differentes Províncias, fem

perdoar exame , nem deligenci.a *

como queria Manilio :

Omni* conanào dàcilis follcrti*

vinát*

As

:



;

As dez onças de fiado de li

nho ordinário
,. correfpondem

dous milhoens de libras cada dia

coníiderados os iquatro milhoen
de mulheres , e mininas > efoppon
do as vinte onças a libra , com<
fe coltuma regular nas cortas d
Aufturias , e Galiza , em que í

fiaõ> e tecem panos de linho or
dinarios.

Cada cinco onças de fiado pro
duzem huma vara de pano de li

nho ordinário , e por efte calcuh
fe poderáõ tecer ordinariamente en
Heípanha quatro milhoens de va
ras , fuppofto que o linho formaíE
a induftria popular.

O Canave rende hum terçc

menos , e aífi.m em vez de cincc

onças, faõ neceííarias fere e meia
para dar a mefma vara de pane

ordinário , de forte que no Canav<
a reípeico do linho ha a defpropor
$aõ de dous a ires,

Tea
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Tem também a mefma difficul-

àade em fe fiar , por fer mais af-

pero o canave , e levar ás mulhe-

res hum terço de tempo mais ,

para o reduzir á claííe de cerco

fiado , e coníequentemente fe deve

regular proporcionalmente o maior

cuíto , que no fiado , e tecido tem

o canave > em comparação do li-

nho.

Em refeição deita differença *

he o caneve em rama mais bara-

to ; pois hum quintal de canave

de Riga , cuíla pofío em Hefpa-

nha I48reaes, porque vemafahir

37 reaes cada arroba > e real e meia

cada libra antes de cardado*

O Canave de França fahe a

l}x reaes, com o augmento con-

fequentemente de hum real em ca-

da arroba.

O canave de Aragaõ he algu-

ma coiza mais barato , e de me^

Ihor qualidade que o de França %

F e efv
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€ efte he meihor que o do No
te, no fino., e rijeza. Já notou
Senhor Marcandier a preferenc
dos canavês do Meio Dia , be
que naõ faõ taõ largos. Em He
panha cultiva-fe em varias Provh
cias

i e fé; augmentariaõ com a íi

fcida. (i 1)

O linho melhor da Ruffia

,

do Norte , fahe o quinral a qu£
torze pezos , que fazem duzeutc
e dez reaes de vellon , e correi
ponde a cincoenta e dois reaes
meio cada arroba, e cada arrate
dois reaes , e três meios -, e vinte 1

cinco avos de outro maravedi.

Ne

(iij Colhe- fe também canave em Valência
Àlcarria, Ellremadura , Caíliíha , Catalunha , (

©urras partes do continente de Hefpanha 5 ond<
ha cíles géneros em cru de colheita nacional.
iie raciona! fomentar os fiados, e tecidos de ca,
líaves e ío faõ preferidos os de linho 3 onde femo colhe canave. Se houver .efparto , deve uni-
camente adoptar fe a colheita de cada Paiz , até
ende alcançar, introduzindo de outras .partes os
aiateriaes, qu@ foluõ para oceupar coda a gente,
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No modo de cardar o canave,

3 linho em rama , eítá o feu maior

aproveitamento' para fe tirar mais

pelo , e menos efíopa
4
.

Do cerro do Norte como mais

iargo , fe fe beneficia com cardas

de puas curtas' > como faõ as de

:jue uzaõ em Afturias , e Galiza 5

fe facará de huma arroba de li-

nho doze e meia 3 ou treze arrates

fomente de pelo 5 o refto de efto-

pa.

Pelo contrario uzando de car-

das , que fe fazem em a Cidade de

Vique , cujas puas faõ de nove pol-

gadas
?

a mefma arroba produzirá

de dezafeis adezafete libras de pe-

lo-
'

9
e o refto de eftopa , porque

fe quebraõ. menos as febras ao terih-

po de o cardar.

Proporcionalmente fe deve en-

tender o mefmo a refpcito do ca-

nave
3 eefpartp , malvaifco > e mais,

géneros fiados > conforme a qúa-

F ii , lida-
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lidade do feu fio , e o que prodi*

zaõ as experiências

O Algodão tem fuás obferva-

çoens particulares para fe fiar > t

ter a devida confidencia , o mefmc
fuccede com a lã , e íeda , beir

entendido , que em quanto a efte

ultimo methodo , (iz) tem prefe-

rencia a todos o do Piamontez.

Semelhantes comparaçoens , e

cbfervaçoens fó fe podem fazer

por corpos patrióticos , formados
á imitação dafociedade Bafconga-
da dos Amigos do Paiz $ reduzin-

do a experimentos > e cálculos to-

dos eítes aproveitamentos , e econo-
mias 5 cujas comparaçoens naõ he
poílivel fazerem-nas as peffoas rufti-

cas y nem que fe poífa íegurar a fua

certeza , e exacçaõ fem a concor-

ren-

fi2) Eíle methodo he adoptado para os fia-

dos de feda deTalavara > e fe introduzia ha pou*

çjo na Cidade de Muicia*
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encia , e auxilio das peffoas dif-

inctas , e zelozas de cada Pro-

víncia , unidas em fociedade , e

:orrefpondencia , reduzaõ a metno-

ias académicas as fuás obferva-
•

:oens , e as vaõ comunicando con-

inuamente ao publico.

Todos dezejaõ , e com razaõ,

me íe fomente a induftria , porém

è fe lhes pergunta , em que ella

:oníifte ,
qual he o eftado aftual,

jue tem na fua Província , que ra-

nos , que colheitas vaõ em aug-

nento , ou diminuição , que cau-

sas influem na decadência, e que

mxilios lhe convinha applicar pa-

ra a evitar , confeflàráõ que homem

nenhum por li fó pode ter, ou ad-

quirir eftes práticos conhecimen-

tos.

D. Bernardo Ward , Miniítro

que foi da Junta do Commercio ,

e que tinha intelligencia do Efta-

do Geral da Europa em pontos do

com-
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coromercio
> e fabricas , entendíí

que eíta falta de noticias fazia mui-
to damno ao governo , e que fe

podia fuprir nomeando-í'e peffoas

«

que vizitaílem
, e fe inftruiíTem das

producçoens
, indtrítria , e eftado

de todas as Províncias.
Efte conhecimento poderia íém

-duvida trazer de contado alguma
uníidade. Porém fempre feria fu-
perficial

, e momentâneo ; em lu-
gar de huma fociedade económica,
comporta de individos correfpon-
cíentes, e difpeffos dos povos , que
componhaó a Província > podem
adquirir hum pleno conhecimento
do feu eftado , e das caufas que
influem

> e do progreflo ulterior,
chegando as indagaçoens á pofíi-;
vel perfeição , o que naõ fe pôde;
dar a particular algum.

A nobreza das Províncias
, que

.regularmente vive ociofa , occu-
' paria nefíãs fociedades economi-

caSí
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tas i nas experiências , e no dez-

empenhodasindagaçoens, que mais

adiante fe ha de tratar, utilmente

o feu tempo ; e Cem dezembolío

algum do Eftado , feriaõ osNobres

os promovidores da induítria , e

o apoio permanente dos feus com-

patriotas. Teria o Reino criado

grande numero de pefíbas illuítra-

das , a quem confultafle , e em-

pregaíTe , conforme o feu talento,

e eftes mefmos diffipariaõ as pre-

occupaçoens , e erros politicos ,

que propaga a ignorância com dez-

ar > e damno da Nação, por efte

meio naõ haveria habitador de

Heípanha, que conforme a fuaclaf-

fe nao contribuiífe para a riqueza

nacional.

: A profperidade , a abundância

fe feguiriáõ como fruto- defta vigi-

lante politica : naõ haveria vaga-

mundos , nem mendigos ; avultaria

-O povo , e eftaria bem alimenta-
• doj
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do; cfefçemõ as rendas Reaes , e
a potencia da Naçaõ daria con-
fiança para reziítir ,. ou comba-
ter vantajozamente aos inimigos

:

ultimamente a geral alegria reuni-
ria a todos, para afiançar o def-
frudar biima policia , comparável á
que imaginarão nas íuas medi-
taçoens

, os homens mais refpeita-
veis de todas as Naçoens. Daqui
em diante nada fe affirmaria dos
noíTos proje&os fem exame , e tu-
do fe poderia reduzir a calculo.

Hum exemplo fervirá de de-
monílraçaõ á neceffidade de hum
corpo, que vigie íbbre fe melho-
rar a induítria popular.

Saõ avultadas asfomas, que fa-
hem da Heípanha

, pelo fiadilho,
e bolduc encarnado

, que vem de
Olanda, e Alemanha, e tem gran-
de confumo.

O me/mo fuccede com a cin-
ta chamada cazeira, que fe faz de

fro
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fio muito bafto , e ha tfes cartas *

que todas vem de fora ; a mais fi~

na de Harlem em Olanda , e as

outras duas éfpecies de Ruan, Leaõ,

Itália , &c.
Nas Afturias , e Galiza fe te-

cem deites géneros , e por falta de

teares accommodados > fazem hu-

ma mulher , e huma minina , com
muito trabalho fete > ou oito va-

ras cada dia , que a íeis marave-

dis por vara , lhe daõ quarenta e

cito merevedis , ou real e meia

de valor , ou íeis quartos para ca-*

da huma.
Se fe introduziíTem neftas Pro-

víncias hum tear de Toledo > coma
o que fe uza para as cintas de fe-

da , e cufta naquella Cidade vinte

e quatro reaes , que em ambas as

Províncias fe podiaõ fazer por do-

ze , teceria huma menina quarenta

varas cada dia , e na mefma pro-

porção lhe renderia vinte e quatra

ma-
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favedis

, ou fefiTenta quartos , qud
fazem fete reaes , e dous marave-
dis. As duas mulheres lucrariaõ
com o íeu tear refpe&ivo quator-
ze reaes , e quatro maravedis , em
lugar de real e meio , que pela má
qualidade de inítrumenco em que
tecem

, eftaõ eétualmente reduzi-
das, (13)

Aperfeiçoado o tear , poderia
ainda eftabelecer-fe

, bem que com
muito maior defpeza , de forma

,

que hum homem , ou mulher fó
teceíTe de dezafeis para vinte pef-
fas cada dia das mefmas quarenta
varas

, como fuccede na liftaria. E
bem que neceííitaíTe de huma mini-
na, que lhe ataíTe os cabos foltos,

bem

(13) Pofteriormente á primeira ediçaõ defte dif-
curfo, D.Joaquim Cefter eftá deftinado para ef-
tsbelecer entre outros géneros de linho , e cana
ve

,
os teares convenientes para a cinta cazeira

em Aftnnas, e em Galiza , á cufta do fundo pu-
bnco deila, com approvaçaô de Sua Mageftadej
em Confdta do Concelho.
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bem feria fupprida do feu trabalho.

De modo , que conforme efte

methodo , hum a peííoa fó facará

oitenta varas de cinta cada dia, e

faria tanto como duzentas e vinte

e duas peííoas pelo rude inetho-

do aótual das Afturias , e Galiza $

ainda quando para eftes teares com-

poftos em vez de huma peffoa fe

admittaõ duas. Tal he a differem-

ça , que pode receber a induftria

popular , por meio da perfeição ,

que vaÕ recebendo as artes ,
pof

que todas fe forao introduzindo

politicamente, e a impulfos da ne-

cefidade.

. . . . I^ahvr ômnia, vincit }

Im^rohus , & duris urgem In rehus

egefías.

Eftes próprios teares fe uzao

para tecer a liftaria de feda ? e a

meíma forma de maquinas 4soar~

dada
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dada proporção fe pode appHcar a
ligas , e outros géneros de lã. (14)

As carapuças , meias , luvas , e
outras manufaóluras miúdas fe po-
dem fazer nas aídeas dos referi-

dos fiados de lã , feda, linho , ca-
navq y e algodão 5 e aproveitando
nas Províncias femelhantes produ-
tos , quando os ha de própria co-
lheita , ou introduzindo eftas ma-
térias primeiras de fora , no cazo
que faltem , ou efcafeem em algu-
mas Províncias , eximindo-fe os
fimpHces de todos os direitos nas
noíías Alfandegas.

A Real fazenda fe refará fupe-

rabundantemente da diminuição do
valor das rendas Reaes , com o
maior augmento que produzirão o

con-

(I4J As carapuças eucarnadas fbraõ huma
particular manufa&ura de Hefpanha. Com a ex-
puifaõ dos Mouros em 1614. fe trasladou a Tu-
nes

, e dali imitarão aquella fabrica em Orleans.
A lã , e a tinta faõ matérias » que dá a Hefpanha
com perda de toda a manobra-
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confumo das rendas interiores ,_ e

fobre tudo crecerá a povoação

,

que he a verdadeira riqueza , e for-

ça de hum Eftado , que fe acha

bem organizado.
-

Fica advertido , que o linho

neceflita unicamente de cura , a

qual fe lhe deve dar depois das

teas tecidas , e naõ quando eftaõ

em fiado > miadas , ou nuvellos

,

porque nefte cazo a cura debilita a

duração , e fubílancia ,

da mefma

tea. Em algumas partes deHefpa-

nha , como faõ Galiza , Afturias

,

&c. , fazem grandes erros por

naõ obfervar eila precaução. Em
Selamanca conhece-fe melhor eíta

economia , tecendo em cru teas de

linho , e rezervando para depois o

beneficio de as curar ,
que fahe

melhor , e naõ deixa pelo no tear,

antes efte íe faz mais forte , e

igual.

§ X.
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fVEfta agora tocar pelo maic
no eftado das noífas Províncias
para fe inteirar da neceffidade d
propagar nellas a iaduftria

, que Ih
íor mais proporcionada.

Efta neceífidade naõ he objeóh
que requeira declamaçoens nem ar
gumentos

, com que fe perfuad
aos bem intencionados

, e amante;
da gloria nacional. Se alguém du-
vidar

, por naõ ter viajado pele
Kefno

, facilmente- fe poderia dezen-
ganar por li meíhio.

Galiza de tempo immemorial
tem unido a lavoura com huma
moderada quantidade de gado a ca-
da vizinho

, pa-a lavrar , e adu-
bar as loas terras , com a induftria
dos tecidos de linho. Por efta ra-
zão he a Província mais povoada
do Reino, e bem que o Lavrador

ef-
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jfteja carregado com muitas rern

las , e gabelas dominicaes , além

las ordinárias contribuiçoens.

Efta Província bem que nao

enha outros auxílios > paga mai,sr

)ontualmente c|o que nenhuma os

eus tributos : sffim feobfervou }

jue na feliz fucceílaõ ao Thrcno

le Carlos iíí. , quando elle fe di-

gnou perdoar aos feus VaíTalIos

udo quanto deviaõ de contribui-

:oens atrazadas , naõ desfruótou

ília efta graça em razaõ da pon-

ualidade com que tinhaõ pago »

>elo effeito da fua induílria popu-

ar , a que fe deve attribuir a fua

>ovoaçaÕ.

Catalunha, (15) que pafía de-

pois

(iç) Huma das cauzas principaes de (q fo-

nentarem as Artes em Cathalunha, coníifteem

[ue as Artes mequanicas tem no povo a meímã
frimaçaó o^e a Jovoura : e efta arrezoada opi-

iaõ contorce muito pau alentar a induílria po-
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pois da Galiza por huma das Pro-
vindas mais povoadas de Hefpa-
nha

> naõ tem efta induftria taõ

uni-

pular; unindo idéas de honra a tudo quanto fa-
vorecer o trabalho do povo.

Mas de mais Províncias de Hefpenha faÕ ava-
liados os Officios com defprezo geralmente, de mo-
do que a idéa , e voz de Official , ou Meftre
mequanico eftá encontrada com a eftimaçaõ vul-
gar 3 e he impedimento de entrar em certos cor-
pos, que naõ faõ taõ vantajozos á riqueza na-
cional.

^

Os Portuguezes p3 ra honrarem o povo , e
atalharem diítinçoens odiozas contra os Chrif-
toens Novos , publicarão modernamente huma
Lei.

Seria conveniente dar eftimaçaõ em Hefpa-
nha aos Officiaes > edefterrar toda a vulgaridade,
^preocupação nefta parte 5 de modo que a ócio-
zidade

, e boa vida , ou os delidos verdadeiros,
íoíiem quem unicamente deshonra-íTe, e nunca
a honefta proíiíTaó dos Officios.

Ifto naõ derroga a diftinçaõ , que a Nobre-
za

,
e as Dignidades, ou a eminente íabedoria*

e ferviços á Pátria trazem comíigo guardando
jufta proporção.

Ha porem a pratica muito damnoza de efh-
rem reduzidos em Catalunha a grémios exclu-
sivos os Officios , cujos grémios (ubíiítem unica-
mente nas Cidades populosas do Principado 3 e

cau-
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unido : feus lavradores pagaÔ maio*

res direitos dominicaes aos donos

das herdades. A Nobreza poíTue a

G maior

cauzaó hum verdadeiro eftanque de induftria em
prejuízo das outras povoaçoens.

Taes grémios tem direito opozitivo com a

Ímblica felicidade» e apartaõ das Aldeãs 9 e Vil-

as a propagação da induftria : o mefmo coftu-

me abuzivo fe tem hido adoptando íem exame
nas ordenanças gremias de outras Províncias do
Reino» O Senhor Marcandi r declara contra fe«

jnelhante pratica» que nem he conforme ao ef-

pirito da Lei 4. th 14» l- 8. de RecopiWfaõ , em que
fe reprovaõ as aííocíaçoens exduzivas dentro no
Eftado.

Ás Companhias privativas de Commercío tem
os meímos inconvenientes , e nunca podem prof-

yerat fem ruína da induftria commua do Reino»
cujo augmento indefenido ha de fer o obje&o
da legislação pátria. Naò he neceíTario referir o
que ©ccorreo com as que fe eftabeleceraó no
Reinado anterior para varias Províncias de Hek
panha 5 como íaõ as de Toledo 5 Zarza , Sevi-

lha * Granada , e C5aragoça.

Os Privilegies das fabricas novas > quando naô
faõ commuas ás antes eftabelecidas , cauzaõ in-

defectivelmente a certo tempo a ruina dainduí-

tria já conhecida. Os Superiores legítimos a cuja

íabia penetração vai íubmettido efte difcurfo »

sfc-
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maior parte dos dízimos , e os vi*

'fcinhos tem a feu cargo o reedi-

ficar as Igrejas , eximindo-fe aquel*
la de huma carga , que lhes im-
põem o Concilio. O gado naõ an*
da em igual proporção para o adu-
bo das terras , e as manufaóluras
eítabelecidas nefte feculo , pela
maior parte utilizaõ fomente Bar-
celona y e algumas povoaçoens
maiores.

A bolla ou fello impedia a
propagação , como repara o Senhor
Marcandier , a refpeito do fello,

que

faberaõ difcemir o merecimento deitas reflexoens*

para evitarem com as fuás providencias a quanto
pode eftorvar a uniaô da induftria popular com
a lavoura : e o accrefcentamento dos povos gran-

des ^ com ruina das Aldeãs.

Eftas povoaçoens curtas 3 e vizinhas faó o
nervo do Eftado , e os VaíTallos mais úteis ;

taõ promptos eftaõ a eftendcr os feus habitado-

res os produ£tás da terra > e delias a fua ma-
nobra natural, e própria como aíupportar a fa«

diga do eftado 3 o decoro da Monarquia > e 3

gloria das anuas.
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que fe imptfem em França , ainda

em manufaéturas de pouco valor.

Carlos III. libertou a Catalunha

deites eitorvos contrários á fua in-

duítria , abolindo inteiramente a

bolla.

André Navagero , Embaixador

de Veneza > refere na fua Viagem

de Hefpanha , que no anno de i 5 23 >

em que paíTou por Catalunha , efta-

va quazi defpovoada , e cheia de

delinquentes , e banidos pelo abu-

£0 das jfuas Leis miinicipaes. No
mefmo eítado permaneceo até ao

prezente feculo , eni que a nova

planta de governo ,. qoe lhe deo

Filippe V., reftabeleceo ajuítiça,

animou a ijiduítria, e com o acan-

tonamento das Tropas fe fomenta-

rão iníenílvelmente as manufactu-

ras.

Por modo que em Galiza as

fabricas populares de tempo im-

memorial a tem mantido povoada,

G ii efq
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c fó lhe falta o eftabeteffetento de
outras muitas induftrraS de mais
valor , que façaõ o Paiz conve-
niente. Em Catalunha ainda faltaõ

as fabricas populares , que confo-
lidem a ma aétual povoação. E
bem que pareça mais brilhante o
commercio de Catalunha , e mais
lucrozo , como o he com effeito a
certos povos , e fabricantes da-
quelle Principado, he mais geral,
e benéfica a conítituiçaõ de Galiza;
e muito mais folida , e de maioc
duração.

Em Catalunha convém fomen-
tar as Aldeãs,, trasladando a ellas

muito parte da induftria , que fe

acha nas Cidades com prejuízo
das Aldeãs , e dos campos. Na Ga-
liza he neceíTario dar induftria aos

.
povos grandes , mas fempre com
atçençaõ a .naõ attrahir-lhe os Al-
deãos ;..porque o verdadeiro bem
do Eftado confifte em manter dif-

<

,

Per â
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perfo a Iflduftria em Cazaes , e Lu-*

gares pequenos.

Andaluzia he mais fértil do que

aquellas duas Provindas > mas he

deftituida de induftria popular , e

achando-fe em poucas mãos eftan-

cada a agricultura , os feus habi-

tadores cómmummente íaõ meros

jornaleiros, que fomente tem oc-

cupaçaõ precária a temporadas , e

no refto do anno gemem de mi-

zeria > fobmergidos na inacção por

falta de tarefa lucroza , em que em-

pregar-fe a fi , e a fua família.

Suas mulheres , e filhos naõ tem

occupaçaõ , e os vizinhos encerra-

dos em grandes Cidades , e povos,

vivem á cufta da caridade dos Ec-

clefiafticos , e dè outras peílbas ,

cheios de laftimoza penúria , que

naõ correfponde á uberdade do

chaõ , e que feguramente naõ pen-

de da perguiça dos naturaes , fe-

naõ da eonítituiçaõ politica. Se ef-

ta
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ta ccmftituiçaQ fe naõ aproxima â
que unem em Galiza a lavoura , a
criação dos gados , e as fabricas
populares , por mais diligencias que
íe façaõ

, feráo infruétiferos quan-
tos meios naõ tiverem por norte
eíles objeclos.

As Províncias regadas como
Murcia , e Valença requerem mui-
tos braços para cultivarem os fru-
clos ; a íuperioridade delias indem-
niza o dono, eo cultivador ainda
que pague exorbitantes arrenda-
mentos , que com o tempo podem
diminuir a iriduftria como fe ex-
perimenta em Inglatetra com o ex-
ceíTo , e abuzo dos Senhorios.

A Rioja lie huma Província ,

cuja indufttia naõ eftá bem conhe-
cida , nem íufficientemente applau-
dida. A fua agricultura naõ cede
a outra alguma: a variedade dos
feus frudos acredita a applicaçaõ
dos naturaes , e naõ eftorva que

nel-
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hella fe encontre grande numero

de fabricas popularas , e ordiná-

rias.

Nas Afturias , Montanha
f
, Viz-

caya , e Guipozcoa podia fomen-

ta r-fe a quinqualharia 5 e toda a caf-

ta de obra o de ferro , e aço. A
pouca intelligencia cios feus natu-

caes neftas manufacturas , he a cau-

2a de que defperdiííem o aprovei-

tamento deites ramos > que lhe of-

ferecem o ferro > e lenha , o car-

vão de pedra das Afturias , a bon-

dade , e abundância de agoa > c

vizinhança de mar. (16)

(16) A pefca doCecial pode fer hum ramo

jtmi proveitozo áquellas coitas. Requer particu-

lares auxílios , corno he equidade no íal , liber-

dade de direitos *, naõ embaraçar que vaò a eíla

pefca ;" ainda fem ferem matriculados. Em Irlan*»

da) acabada a lavoura do campo 3 vaõ os vizi-

nhos ás pefcarias da Terra nova.

Os barcos devem fer alguma couza maiores

que os ordinario5 , para entrarem fobre o banco

onde íe acha a pefca a e também fe devem me*
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A petca podia fupprir em mui-
ta parte a falta dos feus frutos

,

e naõ feria ramo de pouca, conft-
deraçaõ

, o frete das madeiras pre*
ciosas das índias , que podiaõ fa-
zçz muitos moveis uzttaes , e ven-

der

lhorar os inftrumentos de pefcar , e regular os
meios de tirar, e falgar bem o peixe.

O azeite qu^ fe tira das Aias entranhas*, he
hum ramo conílderavel * capaz de indemnizar os
gaftos da pefca*, e he hum ingrediente proveito»
20 para os curtidores , e outros uzos.

Os efcabeches de outros peixes daó o modo
de os confervar , e fazer deíles com rnercio. Quan-
tas efpeeulaçoens fizerem fobre eftes pontos as fo-

cjedades económicas , feraõ vantajozamente re-

compenfadas com o produ&o , qu« ha de resul-
tar ao publico.

He no principio necefíario hum Direôor pra-
tico deftes peixes em cada Província , que faiba

o que fe uza nos Paizes , onde florecem as pef-

carias , que eraõ antigamente taõ vulgares na
Hefpanha , que tem decaído pelo pouco apreço 3
que ha em promover 6 útil.

í Convém deílerrár b abuzo de- que faquem
utilidade contra os pefcacores > juizes , dependen-
tes do* mar, ou Confraria s 5 nem que fe ponhao
em uzo outras exquizitas maneiras de diminuir
s,o

„
pefcador o fru£Vo das fuás fadigas, antes im-

porta fe examine > e deílerre toda a vexacaó»
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ler o que fobrafíe aos Eílranget-

os f ou para as Provindas do Ccr>

aõ. O cedro , o caoba minifírariao

los marceneiros huma continua ap-

licação.

Na MancHa ha todavia verti-

dos de huma applicaçaõ proveito-

sa de ligas., e meias. As fuás al-

faias faõ" ainda requizites de hum

-eito deinduftria antiga, que-facjl-

Tiente fe reftauraria. Em Cuenca

iftaõ-fe reítabelecendo diveifas ef-

pedes de tecidos de lã , o feu fo-

mento embaraçará a abíbluta deca-

dência a que rapidamente cami-

nha aquella Cidade, (i?)

Em

(17) O Senhor D. António Palafox 3 Arce-

âiago de Cuenca, taõ recomendável pelo feu IU

luítre nafdmenco , como pda íua virtude , e amoí

a Naçaõ > eftá lançando racjuella Cidade os ah*

cerces da induftria popular.

No i.tomo de D António Por.z fe vera a de-

cadência das Tuas fabricas antií^s. O Senhor Pa-

lafox começou a excitar a induftria | introduzi*-
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tm Navarra tem penetrado pou
ca a afFeiçaõ ás fabricas popula
res

, a facilidade de fe proveren

d;

do a fua applicaçaõ ao fiado dela, para as fa
bricas de Guadalajard.

Succeífivamente tem feito eftabelecer baetas
farjas

, e fazendas de maior qualidade , cujas amoí
trás vi, que naó cedem nem em qualidade 3 nenem vifta ás de Inglaterra,

Tem também cuidado , de que fe melhore í

kárregana, e as mais alfaias de lã que vi, e fac
de divcrfas efpecies.

Comprou , para dar principio a tudo ifto
3

íiuma caza a beneficio da induílria , e emprega as
fuás rendas em dar huma eímòlía útil , que di
minue o numero dos ociozos , é augmenta na
Reino , Cidadoens úteis.

O liluftriífímo Senhor Bifpo D. Sebaftiaõ Flo-
res Pabon , fubminiftra o paõ diário a efta colo-
Tiia nova de fabricantes , e dá geralmente hum
exemplo

, <J e quanto podem adiantar os Prelados,
c o Clero , á applicaçaõ commua das gentes 5

tirando os pobres das portas , e trasladando-os
com vantajem doEftado, e da Religião , ebons
ceftumes , aos obradores.

O Concelho movido de taõ excellentes prin»
cipios , confiou o Hofpicio de Cuenca ao Bif,
po> e Cabido. O Senhor Coteaor geral dos Ex-
pohos* e Cabidos 3 cuida em promover comos
effeitos da Cuenca a induftria a dentro do mejR

mo
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™õ dos Eftrangeiros. , a falta de

,rdem das fuás" Alfandegas ^a ref-

leito do que vem de fora de Hef-

)anha tem em decadência a induf-

ria interior daquelle Reino.

Os Rios Vidafoa , e Ebro of-

erecem ás montanhas > c terra

;hã de Navaríí^lumã communi-

:açaõ vantajeza para fazer com-

nerciante , e rica efta Província.

He

no Hofpicio por hora 3 e o mefrno eílá fazendo

ím Jaen. .

' ;.
.

^

Efta feliz reunião de ídeas , conforme as de

qoÍTo benígniííinno Soberano , extendidas ás d©

mais Capitães , faraõ florecer dentro âs poucos

annos a geral applicaçaõ i,o trabalho em toda a

Peninfula.
m

Refta , que em Almagro fe dote o Hofpicio

mandado erigir no Collegio , que foi da Compa-

nhia, para que defta forre a Mancha em todo cr

feu âmbito , fe reduza logo a huma Província

jnduftrioza. Na verdade que os feus habitadores

faõ hábeis, robuftos , e difpoftos para as manu.

facturas de lã , tendo alem difto a efpontanea

colheita do efparto , com que podem fupprir a
linho , e canayc 3 e aiíída" fobrepujar a curtos

materiaes.
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He de admirar que os feus nati
raes fe defcuidem de taes produí
çoens 5 e de fomentarem o.feu coir
mercio, e induftria.

Huma fociedade económica et
Pamplona faria conhecer aos Na
varros os feus verdadeiros interei
íes

, e os recíprocos com as de
mais Províncias confinantes de Hei
panha. ,

Mais progreflbs fe tem feito en
Malhorca

, e Canárias , por fererr
marítimas. Mas geralmente todas
as noíTas Províncias, bem exami-
nado o feu terreno , e adual ef-
tado , darei a conhecer , fe fe efta-
belecem as fociedades , os ramos
que lhe faõ mais naturaes , e ac-
commodados para fe dedicarem a
elles com preferencia , e utilidade.
Entaõ fe conhecerá o grande atra-
zamento que padecem, e a muita
facilidade que temos para fahir dei-
Ie por meio da induítria bem eíla-

be»
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elecida , fem os vidos do mono*

olio , nem das aílociaçoens gre*

nas.
*

•
%

Naõ falta quem defconfíe de

ido , e anteponha a inacção > ou

orque naõ efperaõ ter parte no

ue fe faz , ou porque aborrecem

que ellas naõ difcorrem , ou para

lelhor dizer,, porque eftas couzas

iõ tiradas de livros Eftrangeiros,.

orno fe íómente nós foubeílemos

ifcorrer , e viveífem com indi-

encia , e induftria as Naçoens con-

fiantes da Europa , onde íe efcre-

e deites aíTumptos. As de Africa

ícraõ na noíla balança as fomas

ne recebem pelos fobejos da fua

gricukura ? ífue nos vendem.

^.m huma , e outra couza naõ

itú cauza jufta para mormurarem:

ois fe querem ajudar , o q«e põ-

em fazer quantos habitadores tem

i Reino. Se lhes'ítep parece bem

i que fe difcorre* tem dixeito de
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applicar as ídéas , e fe naõ penfa.
canfar-fe no todo , podem utilmen
te dedicar-fe a alguma parte da in
duftria commua. O que lhe páreo
poffivel copiar de livros Eftrangei
ros eftas idéas , apropriadas ao^Eí
tadq aclual da Hefpanha

, prove a:

fuás forças , e publique o qu<
achar j convém ter iaftima daquel
les que fem ler o difcuríb fe ar
rojaõ a fazer juizo delle.

As Províncias
> como a Eftrema-

cura
, cujos terrenos occupaõ reba-

nhos forafteiros
, carecem de lavou-

ra proporcionada á confèrvaçaõ , i

augmento da povoação. Naõ tem
gado fufficiente para adubar as ter-
ras, nem podem recolher linhos

j

canavês , fedas , lãs-churras, (18)

nem

(18) As lãs-churras tem mantido na Eftrema-
dura, por grande numero de feculos , fabricas
de panos , e baetas ; agora naõ tem os naturaesmodo de criar fufficiente copia de gados eftantes
Para fomr as íuas manufacturas, que vaõemin-

in-
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em os materiaes primeiros das Ar*

is. As Leis fegundo a ordem da

lefma natureza , mandaõ que os

srrenos fe aproveitem com prefe-

encia nos fruétos mais preciozos,

qne a terra fe conferve povoa-

a. (19J Naõ devem reprovar-fe

mais

tteira ruína. A fabrica de Bejar , que era de panos

b fegunda , e terceira forte tem tido a mefma

gcadenctf. Naõ tem fabricas de lãs finas^, que

iaõ , e aííim he neceífario que o povo viva na

mor indigência. Naõ he regular, que íejaõ da*

ui adiante daquella fobuftiííima gente os Pizar-

>s, Cortézes, e Albuquerques ; até que a in-

uftria poíTa fahir do terreno pátrio os géneros

,

ue lhe faõ próprios , e neceífarios. Por fer

iõ importante a maira&ftura de géneros grcffci-

3s, eftá prohibida a extracção das lãs-churras.

do mefmo dá a conhecer a preferencia na cria-

aõ, que devem ter íemelhantes lãs , poílo que

ontribucm ao fortimento , e veftuario geral. do.

OVO.

fioj He muito fabia.a lei , que para evitar

jes prejuízos , acaba de publica r-fe^em Portugal

m beneficio da Província de Alemtejo , confinam-

b com a Eftremadura , a fim de reduzir a cul-

ura dos montes, e fomentar a fua agricultura %

povoarão , com a data de 24 dejunho.de 1774»
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mais producçoens em quanto fa<

fubejos, e.compativeis com os prin
cipaes objeétos da folida povoa

çaõ

Efta lei, publicada por Confulta do Dezem
bargo do Paço, que he o Tribunal Supremo d.
Portugal, contem íeis artigos.

No. primeiro fe prohibe tirar aos Lavrador*
das herdades arrendadas menos nos azos de nac
pagarem as rendas, ou prejudicarem as cazas , 01
arvoredos

, e cambem fe prohibe augmentar i
preço do arrendamento.

No fegundo fe manda reintegrar ao; arrenda-
dores efpelidos

, pelo preço que antes pagavaó

,

ou pelo da avaliação feita por peíToas peritas.
No terceiro fe mandão reedificar as cazas

,

©rhemas
, corraes , ou choças , que havia nos

montes, ou devezas , no termo de féis mezes,
a cuíta dos goardadores

, queas tem arruinado

,

ou dos donos, que pordeícuido as deixarão ca-
tjir*i pagando fe aos que reedificarem pelas ren-
das

,
e fruftos das mefmas terras , com efpecial

hypotheca nellas.
Y

.No qu.uto, que naõ querendo os Lavrado-
res amigos tornar a eiras devezas , fedem a ou-
tros Lavradores avaliando fe .as rendas por peíToas
inteiligentes. r r

No quinto, que os Juizes do par rido examx*
cem as devezas

, e cazas deftruidas nelas , para fa-
«ellas arrendar a Lavradores , e lavrarem como fi-
ca dito

, lançando os meros goardadores comera-
ves penas. *^#
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;aõ , e feu augmento.

A má inrelligencia das Leis

igrarias perjudica tanto humâ Na-

jaõ como as más colheitas > e tal-

vez mais.

Os tempos alternaõ , mas os

yftemas mal entendidos obraô pe^

•enemente , e continuaõ effeitos

xejudiciaes.

H Por

No fexto , para evitar que os Paftores íe nao

levantem com asdeyezas, e impeffaõ a lavoura»

manda que todas as devezas alternem por folhas

bum anno de pafto , outro de lavoura neceffa-

riamente , e que ninguém arrende mais terra d*

^ut cukíva , e aproveite deita forma.

O mefmo eítava mandado defde 1764 para

as terras do Ducado de Bragança * e Commendas

das três Ordens Militares de Chriíto , Santiago*

e Avíz 3
em bem^o dos Colonos , com cups

providencias parece ter-fe augmentado a agricul-

tura , e povoação naquelles terrenos iiaturalrrien*

íe. Naõ feria menos útil femelhante Providencia

no território, e Commendas das noílas Ordens

Militares» incluindo adeS.Joaõ, errando grcirv

de parte das Commendas defpovoadas > e incuU

tas , bem que eftejaó nas mais férteis Provindas

do íVeluo. Os Cominendadores au£;iVJaUriaò nor

tavelflisntç 9 v*M da> fuás tcj^Us*

'

:
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Por outro difcurfo fica rezêr-
vado o propor á Naçaõ as refle-

xoens , pelo que diz refpeito á
agricultura , e á povoação * por-
que eftaõ em huma. intima corref-
pondéncia com a bem organizada
induftria , e inxerta em certo mo-
do na lavoura.

Onde eícaceaõ as colheitas , e
a terra fe mantém inculta, faltaó
os homens , e fem haver grande
numero delles , e bem mantidos »
desfallece a induftria.

Ha Provindas reduzidas a la-

voura , e alguma criação de ga-
<3os , que naõ empregaõ a gente
•toda. Em quanto ha em humPaiz
habitantes ociozos , he defeituoza,

4 imperfeita á íua conftituiçaõ. Su-
jeitando eftas reflexoens a peffoas
mais inllruidas, as apprezenta feu
Authòr com a devida modeftia ao
difcemimento dos Superiores , a
ver íe podem fer úteis á Naçaõ

>
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fem intenção de cenfurar ninguém.

Pois outros Eíiados fe achaõ em
igual , ou pouco mais vantajoza

induftria , bem que alguns com o

íeu exemplo tem moftrado a pof-

íibilidabe de eftabellecer efta em.

todas as partes.

Na verdade que ifto requer tem-

po > e conítancia de princípios , pa-

ra remover os obftaculos , uzando

de incontraftavet conftancia , que

regula hum efpirko cheio de equi-

dade , e livre de refpeitos peííoaesv

ÀíTim como Galiza > a refpeito da,

fua povoação , he hum exemplo

das vantagens ° que anunciamos *

naõ deve rejeitar-fe efta demonf-

traçaõ , e modelo , que eílá á vif-

ta dç todos. Ifto naõ he decidir >

que Galiza tenha: a induftria de

que he fufceptivei , antevS neceffita

particular attençaõ para oceupar

utilmente todos os feus habita*

tadores.

H ií §XI,
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§ xi.

.- -** manufaduras populares d,
la, leda, algodão, empregaõ todí

f
c
?
ft

â

,

de tinturaria
, e efta nac

he íacil
, menos que em cada Ca-

Pitai fe naõ eftabeleçaõ Meftreí
Jmtureiros, que enfinem , e pro-
paguem huma profiçaõ taõ impor-
tante, como fica indicado era leu
lugar.

Dos dinheiros públicos deve-mo dotar-fe na Província eíles
Meltres

, e o enfino que convinha
<iar-fe a determinando numero de
aprendizes

, qUe fe fofiem derra-
mando com o tempo até ás pe-
quenas povoaçoens.

_Efte enfino a que de contado*
fe deviaõ applicar os Engeitados ,c meninos órfãos , por naõ facar
fclnos aos Lavradores , e Officiaes
(o que fe ha de evitar como re-

- - << : &ta

Él
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gra geral ) podia fer hum dos cui-

dados das fociedades económicas

dos amigos do Paiz em cada Pro-

víncia* Com effeito fe haõ de con*

fiderar como hum dos auxílios*

muis precizos a beneficio da indus-

tria popular.

Ao meímo tempo fariao apro-

veitar a grana-kermes , a rubia , c

mais efpecies de tintas , que criafíe

o terreno , e fe eftenderia o feu

cultivo , ou conhecimento entre os

naturaes , que agora vivem ás ce*

gas , acerca das producçoens do

próprio terreno , 6 feu uzo«

Em tudo o que naõ cabe nas

forças dos particulares > he indif-

penfavel encargo do governo pro-

porcionar-lhes aquelles meios equi*

valentes > para que fe naõ retrahc

a induílria , nem por falta fua fi-*

que imperfeita.

O premio annuai a hum, ou

dous aprendizes de huma medalha

do
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do bufto dei Reí com as armas da
Província

, applicado com juftiça
ao que melhor o merecefle, excita-
ria a emulação honrada entre to-
dos

, com adiantamento da grande
Arte de Tinruraria. Da fua perfei-
ção tiraria igual vantagem , tanto
as lãs finas

, como as ordinárias.
A orchilla

, que levaõ os Ef-
trangeiros das Canárias , e que tam-
bém fe acha nas coitas das Aíltr*
rias, ainda fe naõ fabe beneficiar
no Reino. O que deícobriíTe alçum
deites benefícios, e fegredos, "de-
via também ter feu premio , ou
aíTalariar do mefmo fundo a
quem enfinaííe eítas operaçoens ,
que em breve tempo fe fariaõ ge-
raes. Deite modo tem os Inglezes
hindo aperfeiçoando as Artes , e
manufacturas com louvor feu , e
admiração dos que naõ meditaõ.
no feu conítante amor ao bem pu-
blico

, que he a verdadeira origem

da
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da fua profperidade a&ual. Em Tti*

glaterra naõ ha talento, nem des-

cobrimento, que naõ tenha galar-

dão , e recompenfa 5 e aíTim faõ

inceífantes os progreíTos das Artes,;

e Officios. Onde tnofaõ , e tem em
pouco os novos defccbrimentos,

naõ he poííivel que fe adiantem

as mauufoóturas a pezar dos me-

lhores dezejos de quem governa.

He efpecie de delido contra o

Eftado , deíalentar a applicaçaõ ,

cenfurando o que fe naõ entende,

e defalentando o& que fe appli-

caõ.

Toda a cafta de ingredientes

para a Tinturaria deviaõ fer fran-

cos de direitos , fendo para con-

íumo das manufaóturas do Reino ,

ainda que felizmente quazi os mais

faõ produ&os dos extenfos Domí-

nios do Rei.

§ XII.
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§ XIL

JLXE grande prejuizô da induf-
tria popular

> permittir a extrac-
ção em rama das matérias primei-
ras das Artes , que faõ neceflarias
para ocçupar as mulheres , e mini*
nas Heípanholas

, que vivem ócio-
zas.

^No Reinado anterior fe pro-
bibío a fahida ao efparto em ra-
ma » por fer hum fruélo quazi ef-
pecial de Hefpanha , e que fora dei*
la íõmente fe colhe na Serdenha,
e em algumas paragens da cofta
da Africa.

Tem eftà fabia Providencia por
obje&o o difpertar a induftria na-
cional , para que benefíciando-o *

fe aproveite a Naçaõ de todo oren^
dimento poíTivel do efparto. (xo)

- •
- En-

(10) Por AKcante ha grande extracção de
-, ,.,..;...

.: , ..... ef.

k ':-
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Entaõ naõ fe tinha achado o ínv

portante fegredo de o fiar , e re«*

duzillo a pano , agcra tem-fe fei-

to mais digno de huma ferie ateií-

çaõ dos Hefpanhoes efle género*

Com o mefmo obje&o fe tem
coarétado a izençaõ do algodão *

ao que entra em rama j para obri-

gar direótamente a que fe fie den-

tro em Hefpanha, e occupe nefte

trabalho os braços ãétualmente oci-

ozos dos noííòs nacionaes.

A lã dividida em ordinária , e

fina

efparto em rama. Em quanto eftava vedada a

fahida > os Vizinhos logravaõ mais vantagens do
feu beneficio» Na novaTaharca 5 que lhe he qua-

z\ fronteira * fe tem eftabelecido hum Grémio
de Efparteiros. Seria útil fobrogar-lo Jem fabri-

cantes de panos de efparto 3 chamando Meftres

ée Daymiel

No tratado de Mârcandier fepode ver como
os Gregos íiavaõ > nos ten.pos remotos, o efpai>

to que facavaÕ de Hefyanha , que fe deve con-

fíderar quazi como hum frufto particular- He
Jbum dos géneros mais conveniente para a in»

duftria popular das Províncias , que a natureza

jpriyiligiou com uõ útil colheiuf
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fina he hum dos maiores produ*
âos da Naçaõ-j com tudo iílo os
feus naturaes fe veftem > em quan-.
to a géneros grofTeiros , de fabri-

cas Eftrangeiras, em tempo em que
as mulheres , e mininas , que de-
viaõ fiar a que fe cria , e corta
no Reino eítaõ ociozas , e fem oc-
cupaçàõ 5 deixando-a paffar em cru
ás demais Naçoens > para que pof-
faõ empregarmos habitantes deita

xnefma clafie nos feus Paizes.

r Naõ trataremos da lã bafta , por-

que efta colheita tem minguado
náiito , fendo a mais neceíTaria ao
povo, e a que colhemos fe xon-
fome dentro no Reino > fiada > oa
em colchoens.

A entrefina dos gados , que paf-
taõ fempre no mefmo lugar , fe ex-
trahe muita parte , e quazi com'
a mefm a eftimaçaõ da fina.

~í Omittiremos por ora as muitas
reflexpens politicas a refpeito da.

ne-

L
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leceOldade de fe fomentarem eítas

sfpecies de lãs , porque he matéria

]úe tem lugar próprio no difcurfo

icerca da Agricultura. Bafte por
3ra limitar-nos a hum ramo , que

jftá em ncílb poder ò aproveitallo*

ieíiie logo , para occupar a geri*

:e pobre , e confolidar a, povoa-

do.
A !ã dos gados , que paftaõ vaga-

mente , fe cria em mais de quatro

nilhoens e meio de cabeças , e fup-

:>ondo que cada dez cabeças dêm
luma arroba de lã , fe pode calcular

quinhentas mil arrobas de colhei-

ta annual com pouca difíerença >

d-u doze milhoens e meio de ar-

ráteis de dezafeis onças o arrátel. ->

Deites doze milhoens e meio

3e arráteis » fupponho que fe fiaõ*

í fcbricaõ no Reino finco milhoens;

2 confequentemente deixaõ todo o
aproveitamento dentro de Hefpa-

tiha utilizando a induíiria popular.

Os
y
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Os fere miFhoens e meio , qm

reftaõ íe extrahem em cru para a
Eftrangeiro , fert fe fiar , nem ou-
tro beneficio mais do que a tof-

quia , e lavar , que faz o paftot

por fua conta , e o da condução
em facas até ao porto.

Cada arrátel-de lã fiada ren«

deria de redito a beneficio da in-

duftria popular perto de féis reaes;

£ os fete miihoens e meio de arrá-

teis renderiaõ nefta proporção qua-
renta e finco miihoens de reaes de
veiloii; cujo lucro ficaria em Hef-
paiíha prohibindo-fe a íàhida da lã,

íem fer fiada , aos donos , ecoji~
tratadores. Em quanto em Hef-
panha fe naõ proporcionarem bra-
ços fuíBcientes a abraçar toda efta

induftria, que em Inglaterra , on-
de ha grande colheita de lã fina *

e larga fe avalia como o apoio do
Eitado ; ao menos faz-fe precizo

emprehender o proje&o de fazer,

que

—
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ue a lã fina fe fie , e nao fepéw

littir de outro modo a venda ao

itrangeiro.

Efte género nao fe pode fupprir

a Europa com outro equivalen-

; , e eftá inteiramente na nofla

ião fazer com que o levem fia-

o. Só bafta efta Providencia para

íiriquecer huma grande parte do

ovo , e adquire huma occupaçaõ

roveitoza , que talvez feja o pri-

íeiro degráo de apropriar-nos as

^anufaéturas de lã ,• porque fea nao

uizefíem comprar fiada , fobraõ

as noíTas Províncias mãos , cabe-

ai, pericia, e facilidade de con-

imo para a tecer , e fabricar den-

:o de Hefpanha ,- e que oçcupa-

a hum numero prodigiozo dé

eflbas > e enriqueceria as fanai-*-'

as.

As manobras íaõ progreffivas ê
orque do fiado feito no Reino *

; facilitava grande paflb para te-

cei-



I
!

L

fio8 )
tella , tiugilla , pizoalla , imprenfall

......dentro de Hefpanha. Daqui refulta
riaõ utilidades confideraveís

; cuj<
calculo he fácil de ajuftar , por fer
nos conhecido o que daõ as noffa
fabricas de panos groíleiros , e fi

nos.

Os que tem unicamente lã d<
boa qualidade , faõ os Inglezes
que prohibem extrahir a que co-
lhem

, fob grave pena de morte
Os feus fupremos Juizes fe fentac
fobre facas de lã , para fe recor-
darem

, de que a efte ramo deve
a Grã Bertanha o fundamento da
íua grande potencia.

As lãs largas , e equivalentes
ás de Inglaterra , tem-nas Hefpa-
nha em Buenos Ayres, e com el-

las daria ás noíTas manufacturas to-
da a perfeição

, que tem os Ingle-
ses nas fuás.

O grande direito de toneladas
embaraça a fua extracção de Bue-

\ nos
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pos Ayres > e que venhaô a preço*

commodo á Hefpanha , e aílim

iaõ fe conhece efte ramo , nem
tem valor algum no Commercio^

mefmo prejuízo fe fegue ás car~

nes falgadas , e ao febo , que fa&

addiçoens de muita importância pa-

ra a marinha , e outros uzos : a

ízençaõ deites direitos augmentaria

conllderavelmente aquella navega-

rão.

Neíte mefmo cazo fe achaã

outros muitos géneros volumozos

ias índias, cujo tranfporte he in-*

compatível com o direito de to*

meladas 5 diametralmente cohtrario

1 huma navegação, vantajoza a efles,

2 áquelles domínios. Teria a impo-

sição as fuás cauzas , que hoje

certamente naõ fubfiftem , e con-

dem ajuizar por outro modo.
Na Pomerania ha também lãs

Bnas , e o Eleitor de Brandembur-

go prohibio a fua extracção debai-*
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3£o da mefma pena. Os naturáes 9

bem que naõ coftumados a eíta

manobra fe viraõ com efta prohi-
biçaõ obrigados a reduzilla a pa-
no. Deite modo fomentarão aquel-
les Povos a fua induftria , contra
a fua mefma vontade.

Admittindo fabricantes Eftran-

geiros fe povoarão os aríenaes das
Marcas , e hum Paiz infeliz fe

converteo em hum Reino. Tanta
pode a induftria quando fe fegue

por princípios confiantes.

Nenhuma naçaõ tem jus para

obrigar a outra , a que lhe entrei

gue os feus géneros , para aug-

menear- os Teus lucros , na noíla

maõ pois eítá íer os árbitros dos
tecidos de lá.

Eíte ramo he taõ privativo da
que nenhuma outra

íiaçaõ he capaz de lho difputar,

nem de lucrar na concurrencia.

He da primeira neceííidade a lã,

\ e ad-

Hefpanha
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e admira que no feii beneficio pro*

cedamos com tanta indiferença

,

tendo fundo , e meio para confe-

guir facilmente, fem foccom* alheio,.

o facar das manufaóiuras de lã oc-

cupaçaõ honefta , e utii á multi-

dão de braços , que hoje fe con-

fervaõ ociozos por todo o Rei-

po.

Menos he entre nós ramo no-

vo : fe fe examina com cuidado o
numero das fcbricas de lã ,* que
havia em Caftella , Eítremadura >

e Andaluzia , de que quazi fó ref-

Çaõ fomente es viítigios > cauzaria

admiração a decadência , que íe

vê, e a induftria antiga 5 que fe

tem perdido nos noíTos dias , ou
de noffos avós.

A expulíaõ dos Mouros trou-

xe comílgo em muita parte a ruí-

na das fabricas deita efpecie 5 e de
outras, O mefmo damno cauza a
extracção da gente para asProvfn-

X cias
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cias de Itália , e Flandres nos fecu
los anteriores.

Agora que eftamos livres de fe

melhantes occazioens de decaden
cia annual , e temos recobradc
parte da antiga povoação > deve
mos pôr todo o esforço nos pa
nos ordinários , Tarjas , droguetes

,

e baetas. As manufaóturas de lã
;

tem vantajem a todas as demais

,

te fe olhaõ com a devida attei>

çao ás muitas manobras , que re-

querem.

§ XIIL

IN Inguem íe ha de capacitar,

de que eíle difcurfo tem por fim
diminuir a utilidade > e credito das
manufacturas finas ; as já eílabe^

lecídas feraõ muito vantajozas , e

permanentes
?
á medida que fe apro^

xi-
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ímarem ao fyítema das groíTas , e

opulares.

As que fe eíiabelecem de novo 5

^querem a inclinação de peííoas

bailadas. As fabricas dp lã occu-

aõ maior numero de braços > e
e confequentemente maior a van-

igem , que trazem ao Eftado*

íaõ fe haõ de os feus géneros li-

lítar precizamente a panos > haven-

o grande numero de drogas , que
iriaõ fahida mais íègura , e prom*
ca. Efta he a que anima as fabri-

is , e lhes dá huma folida coníif-

íncia.

As lancerias
_, e mantelarias.fl-

is naõ faõ próprias de Provin-
das feccas , e interiores 3 nas ma-
timas de Heípaaha poderão hir-

fuCGeCtvamente eftabelecendo

*

sbaixo fempré dq fyftema popu-
r, e por meio de prémios. A fua
hida he mais prompta entre to-

ís as manufaduras finas , e dahi

I ii re-
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rezulta a. fuá indifpenfavel preferen

cia , onde houver proporção de a

propagar.

As de algodão , e feda comi

as primeiras matérias faõ precizas

podem mais facilmente accommo
dar-fe nas Províncias interiores

bem que diítem do mar, e foffra<

a defpeza dos tranfportes.

O debuxo , e as tintas faõ nel

tas o objeólo da primeira attençac

para lhes dar fegura fahida. Va
riaõ as modais , e caprichos , d'

forte que neíta parte he neceífari;

a maior diligencia para fe accom
modar ao goíto dominante. H
muito, que as Naçoens induítrio

zas naõ tenhaõ trazido da Afia
j

Europa fabricantes , queenfinaficii

fegredos , que alli faõ "vulgares

e taõ antigos y e que nós outro:

ignoramos em muita parte. Obíer

vaõ os Políticos, que na índia fac

es Lavradores os que empregaõ o:

< x&êa
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:empos vagos ? e a fua família fxx)

nefta efpecie de induftria , nafcen>

lo deita geral applicaçaõ o com*
moda

H i

(2!) No Tratado de algodão fe toca particu-

armente efta matéria , e afíim he ociozo repe-

Uio aqui. De Manilha fe podiaõ trazer a Hef-

)ânha alguns Sanpjeyes , õu Chinas , que fãbri-

:aííem tecidos de feda ,. e algodão : feria gran-

le vantagem para adiantar o feu enfino^ Aquel-

as Islãs tem os fímples de que fe formão as tin-

as , cujo conhecimento daria também inftrucç^õV

los novos fabricantes.

As manufaauras ou fe ínventaô > ©u féimi-

a5 : o primeiro modo he ridículo > fe faõ artes

á notórias em qualquer parte do mundo. As

nanufa&uras de Catalunha ainda eítaõ muito

itrazadas na perfeição, e íó profperaõ pela pro-

teção, que lhe tem dado o Rei por meio da

prohibiçaõ de géneros Eftrangeiros de algodão ,

5 da liderdade de direitos ás matérias primeiras*

D'onde rezulta que toda a manufactura deve

transplantar.fe do fitio em que florece mais , pa-

ra fe imitar onde fe ignora > ou ainda naô che»

gou ao íeu verdadeiro auge.

Huma vez eítabelecida vem as combina*

çoens ; nas quaes fe confegue a perfeição das

Artes 5 a que deve afpirar-fe a todo o cufto * e

diligencia. Naõ bafta promover huma manufa-

ctura , fe fe naõ profegue em apurar os meios

de íiralíà barata 3 e bem executada.

t
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modo do preço com que venden
os tecidos de algodão aos Luro
peos. Conde fe deve prezumir
que nunca podem ter coucurren
cia com ellas as da Europa naquel
hs Paizes , onde he permittida ;

introducçaõ de tecidos de algodai
da Afia , a pezar dos maiores es
forços. Por efta reflexão he indií
penfavel , que fubfifía a prohibi
çaõ , para que poíTa ter lugar nef
ta parte a noíTa induítria. "Hefpa
nha podia tirar de íemelhantes fa-

bricas notáveis vantagens , fup-

prindo com os tecidos de algo-
dão muita parte dos tecidos de li<

nho , qae neceffita tornar ao Ef-

trangeiro.

1 Como o intento defte difcurfo
mõ he tratar das circunítancias par*
ticulares , que concorrem nas fa-

bricas finas ;, deixa-fe efta difcuçaõ
para outro difcurfo particular,
que naõ feria inútil , nem ~de pou-

CâS
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cas vantagens ao Eftado ; e a ca-

zo entrarei em confrontaçoens %

que mereceíTem a approvaçaõ dos

que fallaõ depois de terem medi-

tado fobre fados bem averigua-'

dos.

Convém no entanto naõ efque-

Cer a éxtençaõ do bom gofto nas

três artes nobres , e no debuxo.

Se tudo ifto fe naõ faz geral no

Reino , carecerão de gofto os gé-

neros finos '

7 até os ordinários fe-

ráõ mais tofcos do que convém

para fegurar a fua fahida com pre-

ferencia*

Os Francezes levaõ vantagem

ás mais Naçoens , no gofto das

fuás manufaófriras finas, e ainda or-

dinárias pela variedade , e primor

do feu dezenho. Todavia efte gof-

to naõ he forafteiro , e fem elle

fraco adiantamento teraõ asiabri^

cas finas de Hefpanha.

Con-
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§ XIV.

íOncluo efte ponto , afirman-
do em rezumo , conforme ao di-

fame dos Hollandezes
, que as

fabricas de maior coninmo faõ as
mais úteis ao Commercio , e efta
he a primeira baze febre que de-
ve regular-fe a induftria geral de
cada Paiz.

i As manufacturas mais grof-
íàs , e bailas , eftaõ nefte cazç , e
por iflo mefmo devem ter a pre-
ferencia.

3 A maior vantagem do povo,
he a que merece a maior atten-
çaõ do Governo , e com efta ef-

pecie de induftria põem em acli-
vidade a metade da povoação , que
agora he de menos pezoparaoEf-
tado , e entaõ concorreria com o
feu trabalho , e fadiga a confoli-
dar a geral felicidade , e riqueza j

fe-



( "9 )

fe^ue-fe que eílas idéas faõasmais

vantajozas ,
que podem occupar

os difvélos de hum bom Patriota.

4 Todas as Naçoens admiraõ

a decadência da noíía povoação ,

fkuada em hum terreno efteril , e

cercado de mar, menos os Pyri-

neos. Importa ao credito nacional

demonítrar com a, pratica , a pof-

fibilidade de adquirir a povoação ,

que nos falta : empregando bem

a que agora nos fobra , por care-

cer deoccupaçaõ proveitoza.

5 Sendo regra abonada pela

experiência , que as emprezas mais

fáceis , e mais complicadas eftaõ

fu)'eitas
f a menores rifcos , dieta a

prudência que a applicaçaõ popu-

lar ás mauufacluras groífeiras , fe-

ja o primeiro fundamento , e a pe-

dra angular da induftria Hefpa-

nhola.

6 Naõ he acceífivel a nenhum

governo velar immediatamente era

cou-

:

j
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couzas -taõ extenías , que abraçaÕ
todo o* Reino. Erta reflexão obri-
ga a- lembrar ás fociedades econó-
micas,, que fobre eftas máximas

,

vetao o que convém a cada Pro-
víncia, que impedimentos a retar-
dão,, e os mais feguros de remo-
vellos

, e eftãbelecer os modos fo-
Iidos

, que haõ de reger nefte gé-
nero de iíiduftfiasY

Naõ fe tem uzado nefte d\C-
cutfo ., fyfteraas abftraétos

, e
pompozos : prociiirou-fe íeguir o
xaiculo

, e natural inclinação das
couzas

, para chegar á demonftra-
çao

, que convém. Eftas regras di-
£ta-as/a experiência , e a applica-
çaõ : naõ fe aprendem nas efco-
alas publicas , oxalá que nellas fe
enfinaflem as obfervaçoens praticá-
veis

, e adoptadas á induftria '»

Tempo ha que varoens fabios fe
dotaõ das vãs queftoens,

, que
es mancebos altercava© nas Aulas,

as



( m )

as quaes chegando aos empregos,

em nada lhes eraõ applicaveis á

á utilidade , e beneficio do po-

vo. Et ideo ego ( diz Petronio )

âdnlefcentulos exiftimo infcholls ftul~

íijfímos feri j quia mhil ex tis ,
qtm

in nfti héentur , aut âuâiunt , mi

*vident.

D
§ xv.

_ *A falta de noçoens folidas era

pontos de induftria , tem nafeido

providencias dadas com o melhor

zelo , e que naõ tem contribuído

para fomentar as artes , nem aos

que as profeííaõ , como fe deze*

java, e' era conveniente.

Naõ hra couza mais oppofta i

induftria popular, do que a erec-

ção de grémios > e foros privile-

giados, dividindo o povo em pe-

quenas fociedades , e eximindo-õs

da juítiça ordinária em muitos ca-
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£os. Se eíle methodo fe repete com
demazia

, faõ para tomar confe-
q.uencias defagradaveis contra a ex-
tefqíaõ

, e bondade das roauufa*
cruras.

O auge do prejuízo eílá nas orde-
naçoens excluziyas , e eítanque , que
trazem comfigo ; de modo que im-
pedem a propagação da induftria
.popular os conatos de cada gré-
mio, Ce huma ílluftrada prevenção
naõ o atalha eorn tempo.

Nos grémios de artiftas he pou-
quiíiimo enfino. Falta debuxo aos
aprendizes, e fcola publica déca-
da officio

, e prémios aos que fe
adiantarem

, e milhorarem depro-
fifiTaõ. Tudo he tradicional, e de
pouco primor nos officios com-
fnumente.

Conhecidas as induítrias , he erro
.confideravel privilegiar as novas,
e deixar carregadas as antigas da
Cernia claíTe , porque eítas fe ar-

i ruinaõ,
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*uinaÕ , e as outras fó fubliftent

cm quanto dura o abuzo dos prU

vilegios. Por efta dezigualdade con-

traria á juítiça ,
podem chegar .á

ponto que as artes fe aniquilem

pelos mefmos meios ,
que fe julgaõ

proporcionados para os fomentará

e introduzir. .
'

Em cada grémio fe tem erigi-

do huma Confraria , de forte que

no efpiritual formaõ outra Congre-

gação apartada , e contribuem com

porçoens exorbitantes , e acazo

maiores do que os tributos Reaes,

e municipaes. Os officiaes , emor,

domos de taes Confrarias gremiaes,

folgaõ todo o anno 5 em que lhes

duraõ os officios. Os Mordomos

arruinaõ-fe com os defpropozita-

dos gaftos , em que os empenha

a vaidade fora de propofito , e o

máo exemplo dos outros. Eíle mal

em huma naçaõ cheia de honra,

e piedade , paga mais a
do que

em
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cm outros Paizes differentes dos
nonos. As inclinaçoens formaõ-fepelo caminho que feguem ordina-
riamente os negócios públicos.

_As reftricçoens a que fujeitaõ
toda a efpecie de manufactura da
dotação do grémio, produzem no-
táveis impedimentos áinduftria po-
pular, e he outra das cauzas fun-
damentaes do feu atrazamento na
Hefponha

, e a que faz o eílán-
que dos grémios.

Os_noabs Legisladores
, e Leis

mais folemnes prohibem expreflà-
meiíte coda a efpecie de eftanque
de Gommercio interior, e he con-
dição pacteada entre as de JMi-
Inoens.

- yAlei 4 . tit. i4. /. g. da Kecupi-
Uç*' prohibe toda a erecção de
Confram gremia! , e manda des-'
íazer todas as que eílivcrem erigi-
das ate á promulgação da mefma
Leu :

'

;
-

. foi



( ix5.)

Foi reprezentada em Cortes a

neceíTidade de conter, o prejuizo,

que occaziona á adminiítraçaõ de

juíliça , a çonftkuiçaõ de novos

foros , e extençoens de jurifdicçao

ordinária ; porque atalhaõ o exer-

cido regular, e vigorozo da juiti-

ça. As competências de Hiriídicçaõ

fe oppoem tanto á, induílria , co-

mo á boa ordem da juftiça.

Donde pois pode ter origem

tanta repetição de ordenanças de

grémios , de Confrarias gremiaes *

e eftanques dos mefmos grémios *

As Leis fe lhe oppoem 3 a equida^

de aborrece eíta deíignaldade , . a

utilidade publica eftá contradizei

do eftes .corpos fobre íi, e fepat

rados, porque deíTe modo o que

naõ he do grémio , naõ pode.fi ar v
:

tecer , nem occupar-íe em feme~

lhante trabalho. Se entra no gré-

mio , o que naõ he poflivel aa

que vive nas aldeãs , nem as mu-
lhe-
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lheres i e meninas, he opprimidc
com as contribuiçoens gremiaes, c

com as da fua refpeétiva Confiaria,
He ineficaz a legislação

, quari
do naõ tem por princípios folidos
a conveniência, e a neceffidade
de obfèrvar as máximas, que dei-
la rezulraõ

, para que profpere c
Reino. O certo he que femelhan-
,tes conftituiçoens de grémios tem
tido approvaçoens , e as Confra-
rias gremiaes fe tem tolerado, bem
que reítriótas pelas Leis ; he tam-
bém notória a rectidão , e dezin-
tereífe dos Magiftrados de Hefpa-
nha

, pelo que he neceíTario recor-
rer a alguma cauza eítranha , e
talvaz fe encontre na fal.ta de cal-
culo politico , e no pouco eftudo
deites afíurnptos

, que parecem me-
cânicos, e fáceis á primeira vifta,
ou talvez pouco dignos de pef-
foas condecoradas.

Em Nápoles , e Milaõ fe eíla-

bele-
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beleceraÕ cathedras para enfmar as

Verdadeiras regras do comrnercio

geral > feria conveniente iiiítituií

outra cathedra em cada huma das

noíTas Univerfidades para conhe-

cer os abuzos , e eftorvos , que

impedirão a induítria até eftes últi-

mos tempos , em que os noflòs

Monarcas cheios de amor dos vafc

fallos , daõ todo o auxilio poíTi*

vel á felicidade , e proípeiidade ge-

ral da naçaõ : á medida que feus

zelozos Magiítrados diílipaõ as tre^

vas , e abuzos , que a efcaífa no-

ticia das máximas económicas , tj-

pha introduzido na Hefpanha.

Sem eftudo naõ fe pode alcan-

çar os verdadeiros princípios > que

conduzem huma naçaõ á fua proft

-peridade. Que eftudo deve excitar

mais a diligencia dos que penfaS

occupar-fe nos empregos políti-

cos ?

Naõ he pois para quem^ tem
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officio civil, ou publico, eítudo in-
diferente o de conhecer as cau-
zas

, que podem ter influído na
decadência da induítria ; porque
femelhantes noçoens lhe fervem pa-
ra naõ cahir nellas , ao tempo de
examinar os negócios defta claf-
fe. D outra forte pôde fucceder con-
tra a fua intenção que as provi-
dencias cauzem effeitos mui con-
trários aos que elles dezejaõ pro-
mover.

Para atalhar taes prejuízos, con-
vém naõ eítabalecer foro , incor-
poração , nem Confraria particular
de Artiftas ; porque taes aííòcia-
çoens nada concorrem para fomen-
tar a induítria popular.

A eíle fyftema he conforme o
extinguir , e reformar com pru-
dência quanto fe achar eítabeleci-
do , contrario aos princípios , que
íicaõ referidos j ao que confia das
UoíTas Leis , e ao que abona a ex-

peri-
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periencia. Outras Naçoens tem
confirmado eíte meíino diótamen,

e vaõ fucceíTivamente removendo
taes obftatulos > como contrários

ás vantajens publicas ,'eá força

de meditação , e trabalho , fem
perdoar diligencias , nem gafto tem

confeguido o fim a que deve aipi-

tar muito deveras a noíía pátria.

Se os grémios de Artiftas po-

dem fer úteis , no que diz reípei-

to á induftria , feria para alguma
deitas três couzas , convém a faberj;

enfino , fomento , ou adiantamen-

to dos ofBcios.

O enfino , e lei dos aprendi-

zes , he o em que menos fe cui-

da nas incorporaçoens : nem os

Meftres fabem debuxo , nem tem
premio os difcipulos , nem provas

publicas das fuás manobras ; e tu-

do vai por hum mechanifmo de

pura imaginação dehuns a outros

fçm regra * gofto , nem direcção.

K íi Dár
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Daqui naíce , que os povos
também naõ fabem diftinguir a per-
feição dos géneros , que íe fabri-
caõ

, porque nunca vem expoftas
ao publico as peças de exame
dos que querem pãíTar a Meftres.

O debuxo, e a expoziçaõ def-
tas obras formariaõ o gofto geral,
e daria Juizes competentes das Ar-
tes , que faberiaõ diftinguir , co-
como fe faz em Roma com as
obras das Artes , para ouvir as
criticas.

O fomento das Artes he in-

compatível com a imperfeita fubfif-

tencia dos grémios j elles fazem ef-
tanque dos oíficios , e a titulo de-
li nicos , e privativos, naõ fe can-
ção em fe efmerar nas Artes , por-
que fabem , que o publico os
ha de neceílàriamente bufcar , e
naõ íe detém em lhes difcernir as
obras.

Os que tem inclinação para

fe-
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femelhantes officios , naõ os podem
exercitar particularmente fem fe

íujeitar ao grémio , e ifto cohibè

muitos, que nas cazas trabalharias

melhor ; e efta concurrencia bara* .

teceria a manobra , e eílimuíaria a

perfeição.

Os Eftrangeiros hábeis tem en-

contrado difficuldades para eftabe^

lecer-fe , e exercitar (eus officios,

pelas contradiçoens de feus gré-

mios . Filippe V. os mandou ad-

rnittir , e aquella rezoluçaõ he con-

forme ás Leis que concedem aos

Artiftas Eftrangeiros , te Lavrado-

res os mefmos privilégios que aos

nacionaes ; além dilíb a izençaÕ

de direitos por féis annos , para

que fejaõ attendidos > a finl de ex-

ercitar a íua induftria.

ç Carlos IIL confirmou a favor

<3os Artífices Eftrangeiros 3
tudo

quanto as Leis difpoem a feu ref-

peito , fem exceptuar es que rezi-

dem
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tíern ms coitas do mar ; defpa-
chando-fe Rea! Decreto de 1771 ,
e os eximio , è a feus filhos de
fortearaento

, e ferviço Militar nas
Ordenanças. As Juítíças Ordiná-
rias , e as Juncas devem pôr o
maior cuidado, em que íe cumpraõ
taes Leis , e Ordenanças

, prote-
gendo os Eftrangeiros

, que pelo
mero faclo ficaõ naturaes , e vaf-
fallos.

A introducçaõ de Artífices Ef-
trangeiros , he hum dos meios de
fomentar mais feguramente a in-

duftria, nelles fe podem ter mef-
çres idóneos nas Provindas > para
propagar o enílno , fujeitando a
ella os indivíduos aétuáes do mef-
mo grémio , que neceffitem defte
auxilio , por lhes faltar a muitos
o dezenho , e a Jiçaõ neceíTaria,

ç hum rigorofo exame publico

,

que acredite a fua fufficiencia.

O adiantamento das Artes , e

Of-

—



Officios p ha de fer tirando eítan-

ques , e dando premio aos que fe

diftínguirem á curta dos cabedaes

públicos , ou dos grémios de of-

ficios >
que tenhaõ rendas > e fin-

tas.

He também neceíTario tirar aos

officios toda a deshonra ; e habili-

tar aos que os exercitaõ para os

empregos municipaes da Republi-

ca. Em huma naçaõ cheia de pun-

donor , como he a Hefpanhola

,

conduz muito naõ perder devida

efta máxima , que obra taõ bons

effeitos em Catalunha , e em outras

Províncias do Reino* Só a covar-

dia, e priguiçadeve contrahir vileza.

A
§ XVI.

K Induítria popular * ou fe ha

de fomentar por cada pai de familias*

ou pelo publico , como tutor das

particulares famílias defvalidas/

Coa-



comute eíta protecção noenfino/
e em foccorrer com rodas , pentes ,
teares

, imprenças
, e tintas; em

maquinas que facilitaõ a manobra,
e na fubmmiítraeaõ de materiaes.

Tudo iíto já feja por própria
conta

, já por efmoila de peííoas
caritativas

, ou por empreftimo , e
tirado do publico , he utiliííimo.
Parque o vizinho aprende de gra-
$3 > adquire ferramenta com que
ganhar paõ, e occupar-fe , e por
fim naõfe vê precizado a vender a
fuamanufeaura fora de tempo , e
com perda. .

ãsj Antes uzando, de fua liberdade
o pai de famílias, a vende fiada

,

e de contado a .quem a buícaJ
, ou

a teva á feira (2z) para lhe dar ia*
feida , fe o naõ confegue em caza.

Do

{22) Nas Províncias onde naõ há Mercados
racrafemana ," fe devem hir eflabelecendo- com
tmma diligencia, porque conduzem muito "para
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Do antecedente fe fegue , que

âs fabricas populares naõ podem

profperar , por meio de compa-

nhias ; nem por conta dos pro-.

prios Commerciantes. Eftes redu-

ziriaõ os vizinhos , e fabricantes a

meros jornaleiros , e dependentes

da ília vontade 5 ficando taes Com*
merciantes , ou Companhias com
o lucro , e o povo na mefrna mi-

zeria , e acazo maior que a aótual.

Os que acharem razoens con-

vincentes para fuftentar o contra-

rio de quanto aqui fe propõem ,

faráõ hum ferviço muito grande

ao publico em produzillas , para

fe examinarem.

A profperidade nacional he in*

compatível com qualquer erro poli-

tico contrario a ella. Em nada fe

con-

tar alento ao contrato interior 5 ç dar fahkU

aos effeitos da indnftria "popular .• contribuem

também para atalhar os monopólios.
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consumirá mais utilmente o tempo
do que^mfètoelhantesdifGuÉbens!
proponao prémios ao que difeor-
rer melhor

, e eferever fobre taes
problemas económicos.

m
.
St hum numero de Commer*

ciantes
, ou huma Companhia re-

duziífe
, por exemplo , era Galiza

as fabricas de linho á fua diícriçaõ

,

de modo que os Gallegos traba-
Ihaílem por conta dos taes empre-
ftendedores

, damnaríè-hia o géne-
ro

, eííancarfe-hia ao feu arbítrio ,
e os Gallegos fá facariaõ o jornal
que lhes quizeííem dar. E como
Cite minguaria cada dia , ao cabo
íe arruinaria a fabrica , porque os
íiaturae? fe efqueceriao da fua na-
tural induítria , e a Companhia naõ
teria quem trabalhaíTe^por conta
delia

, com a economia que he fá-
cil lograr agora naquetla Provin*
eia, frugal, e laborioza.

Depois de fabricadas as manu-
fa*
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fa&uras , ou produótcs da indiif-

tria popular , faõ úteis os Com-
merciantes para lhes facilitar a ía-

hida , e confumo j e ás vezes pa-

ra fubminiftrár , e adiantar algum

dinheiro ao morador fabricante , á

conta dos géneros , que ajuftaõ

antecipadamente , e com boa fé 5

como o fazem ao mefmo vizinho,

como lavrador , e paftor para

com os feusfruétos , ^producçoens*

cuja anticipaçaõ he útil , eftorva-

dos lucros torpes no valor do$

fruótes.

Todo o primor da indurtria po-

pular confifte em duas couzas , qua

faõ incompatíveis , fendo por con^

ta do Commerciante , ou por hu*

ma efpeçie de lucro.

A primeira he, que o vizinha

trabalhando por fua conta 5 poera

elle ,ea fua família o maior cui-

dado , para que a obra fe adian*

te> e vá bem acabada >^ em fa^

car
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çar dentro em menos tempo c
maior lucro poffivel ; e iílo fe con
Jegue naõ íèndo aturado no traba-
lho

,
e efmerando-fe nelle.

;

A íègunda , confifte em que o
vizinho

, que trabalha por conta
aínea, fàllo com menos cuidado,
e antepõem qualquer novainduf-
tna, que feja mais lucroza; àíTun
lane d obra mais cara , pelo mais
tempo que tarda , e empeorando
a qualidade por abraçar mais do
que pôde , perde o credito , e paf-
ía a outra parte a induílria.

A ellas naturaes inducçoens
,em que até agora fe naõ poz a

devida attençaõ , fe ha de accref-
centar outra j e he que todo o
governo deve empenhar as fuás
forças

, para que a induílria cede
im mediatamente quanto for poffi-
vel em beneficio do povo , para
.que eíle fique fixo ; profpere a po-
voação . facilitem-fe os cazamen-;

tos

"""""""""
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os como fica explicado n'outraã

>artes deíle difcurfo. O Mercadof

:m tanto he útil , em quanto dei-

ca ilezo a favor do vizinho , o

>roduólo da primeira .venda j/efe.

tproveita daqueilâ comiílaõ , e gai-

os que faca na fegunda venda,

§ XVII.

£\S Artes que folecem em hu~

na naçaõ , fendo proveitozas > he

leceíTario introduzillas > e ifto fe

:onfegue 3 ou mandando naturaes

jue as aprendaõ , e tragaõ de fó-

a , ou trazendo Meftres Eítrait-^

*eiros hábeis > que as enfmem na

-íefpanhaj fazendo- íe huma, e ou-

ra couza>á cufta do publico 5 che-

carão os ofíicios mais facilmente

í fua plena perfeição

A difficuldade confiíte humas
fezes na falta de meios, para cof-

iar taes gaftos 5 ou em ighora-

rem
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fenr os povos as Artes , que lhes
podiaõ fer convenientes , e o regi-
men que deviaõ pôr por effèito de
propagar tal induftria.

Os povos pequenos , ou al-
deãs , nunca tem fundos para te-
rem Meftres das Artes á fua cuf-
ta , nem faõ capazes de foportar
o eníino dos feus vizinhos.

Efta efpecie de Meftres haõde
rezidir nas Capitães , e coftear-lhe
os falarios , e ajudas de cufto pe-
la Província , como hum auxilio
commum

, e tranfcendente a toda
ella.

Se as Sciencias requerem eí-
colas geraes , dotadas á cufta do
commum, na falta de fundaçoens
particulares , a induftria popular
naõ he menos credora a hum en-
íino fuíEciente, e gratuito.

Diificultozamente poderia o
commum pagar a viagem das pef-
íòas mecânicas

, para aprender as

Ar-



Vrtes otfdinarias ^ue naõ fe conhe-*

:em bem naHefpanha. Saõ precizosí

Meftres , ou n.aturaes 5 ou Eítrangei-

os ahi permanentes. Entre os difci-

>ulos, que fe diftinguem, podia rnan-

iar-fe hum , ou otro , que fiindo já

lítruido , lograria em pouco tem-

o aperfeiçoar-fe fora. Os que via-

lõ fem levar iníirucçaõ anterior <,

ião podem fazer comperaçcens
certadas, nem trazer-nos conhec-

imentos circumftanciados , coma
eparava hum lábio Ingiez no fe-

ulo paííàdo 3 a refpeito dos fcus

ompatrioças.

Além do íalario devem íeme*

íantes Meftres ter hum premio aí-

gnado por cada difcipuio , que en-

narem , >e confiar do feu apro-

eitamento na Arte. Semelhante
remio eftimulará a ter muitos
prendizes 5 e pelo contrario , cingi-

o ao mero falario , defalentaria

o eníino , ou recatará o que íabe.

,Efc

m
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. Eftes aprendizes em certo tem-
po , lhe íeriaõ úteis com ' o que
trabalharem

, e defte modo fe lo-
graria o reciproco interefiTede huns,
e outros j formando taes Meílres
fabricas y e officinas

, que ferviíTem a
©utros de modello , e eítimulo. Os
que exercitaõ os feus oíficios com
honra, e perícia , adquirem a ge-
ral eílimaçaõ das gentes , e daõ
honra ás Artes. #$',

O feu aétual abatimento em
muitas Províncias de Hefpanha »

caíce da imperícia; e pobreza de
muitos Artiílas.

O premio aos aprendizes > que
fe diftí nguiflTem , excitaria a íua ap-
plicaçaô

; e o interefiTe de adian-
tar o enfmo , fe faria reciproco ,

geral -,,' e vigoròzo.

Como o numero de Meftres;
e o dos feus aprendizes forhiariaõ
hum novo ramo de indtiftria ná
Capital da Província 5 a fodedade

*co-

I
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feconomica hiria fomentando-o > e

facando colónias aos povos , enj

que tiveíTem proporção tae$ manu-
faóturas , e induftrias. Dentro de
poucos annos haveria quantidade

competente de Meítres , formados
na efcola da Capital , que propa*
gariaõ eíle conhecimeutq > e aug-

mento de noyos ramos de rique-

za em toda a Província.

Efta operação multiplicada uni-

formemente em todas á cufta dos
disvelos da fociedade económica >

povoaria o Reino de Artiftas in-

duftriozos, que com o feu falario*

prémios , enfino •> e exercício do»
feus officios, fe fariaõ vizinhos ri-

sos , e conftituiriaõ outras tantas

famílias acartadas.

Os mendigos , e ociozos feria5

3S primeiros aprendizes por força,

;>u por vontade deitas fabricas B

5 em pouco tempo fe fariaõ vizi-

nhos honrados, e enfmariàQ no feu

L po*
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povo o orneio , que houveílen*
aprendido > exercendo-o elles cora
utilidade própria*

Nefte numero deveriaõ com-
prehender-fe os meninos viajan-

tes Eftrangeiros , que circulaõ o
Paiz , a titulo de torneiros , e fer-

vem de contagio aos naturaes , pa-«

ra feguir o íeu ruim exemplo de
folgar,

Os filhos de Soldados Efiran-*

geiros encontrariaõ igual recurfo,

€ feria mais fácil recrutar para os
Regimentos a íoldo da Coroa ;

tomariaõ aílento no Reino , e vil

riaõ de tropel por íi meímos cora

augmento inceflante da povoa-
ção. A dezerçaõ feria muito me-
nos neftes corpos , fabepdo a fa-

cilidade de avizinhar- fe , compri-
do o feu tempo , e o modo vaa*
tajozo de criar os feus filhos,

;
Ainda que to(Tem cazados fe-

riàõ admifíiveis , e era outra faci-
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íidade para recrutalos á imitação,

do que paíía nos exércitos cie Ale-

manha > cujos Soldados faõ pela

pela maior parte cazados. E como
a induttria popular fe eftende a efe

tas famílias militares, além do pré

fe mantém com a applicaçaõ ho-

pefta aos officios , e induftria que

tem aprendido 5 e acodem á povoa*

çaõ , que de outra maneira fe di0U
paria *com taõ numerofos exércitos.

Nenhuma deitas comparaçoens
deve omittir o que promove a in-

duftria nacional , para tirar todo

o partido mais vantajozo , que he
poííivel ao Eltado.

"W> ,;Em Pariz ha grande numero
de mecânicos Eítrangeiros , e em
codas as pnais partes , onde flore-

ce a induíiria. Naõ fe fabe reger

bem a applicaçaõ nacional % onde
fe ignora o dar deftino , e occu-
paçaõ a hum fó morador * que fe-

ja capaz de trabalhar.

L ii Que
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Que importa que feja natural , ou

eftrangeiro , com tanto que fe ar-

reigue , e eftabeleça em Hefpa-
uha.

Se he ociozo perjudica^ igual*

mente o natural , e o Eítrangeiro,

que intentaõ viver fem occupa*
çaõ á cufta do commum.

O Eftado, ou Monarquia , que
cheg;a a eítabelecer efta policia fe

povoará dentro de pouco tempo,
até ao ponto que he neceíTario ;

€ em pouco tempo poder mandar
ô fobejo para Colónias defeusPai-
zes remotos.

Parece , que eftas duas epocas>

íaõ as que convém na Heípanha >

e as que devem acelerar as fabias

tíeliberaçoens do nofTo iljuftrado »

è patriótico Governo.
Vale mais introduzir Artiftas

eftrangeiros , do que reduzir os noí-

fos Lavradores a puros artezanos.

Kp primeiro cazo naõ minguara a

i -
- &'
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lavoura , nem a importante povoai

çaõ dos Aldeoens : no fegundo per-

de-fe hutna induílria mais folida

,

e que requer maiores fadigas , qual

he a agricultura , para coníèrvar-

fe nella os povos.

Nem por ifto fe deve impedir

aos Eftrangeiros , que fe dediquem

ao cultivo dos noííòs campos > an-

tes feria conveniente empregallos

com preferencia aos outros. (23)

Os dezertores, efpecialmente Por-

tu-

(23) Nas noffas Colónias da Serra-Morena %

e Andaluzia fe vai eftabelecendo efta induftria

popular nas famílias de Lavradores. NeceíTaria-

mente errí breve tempo fe augmentará a povoa-

ção ao mais defpovoado das vizinhanças. Entaõ

teraõ os povos antigos hum modelo > porque

melhorem a fua â&ual conftituiçaõ , em virtude

de cotejarem materialmente > de modo que unaõ

todas as idéas.

O plantar as amoreiras 5 que fe faz conr granv

de numero j o íemear linho 5 ecanamo > a que

todos fe vaó applkando * os officios eftabelea-

dos nas Capitães das povoaçoens arreigaõ a abun-

dância das primeiras matérias > e arte de redfr*

zillas a manufa&uras.
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ttsguezes i feriaô huns colonos ex*
celíentes ; e naõ provaõ bem no
ferviço pela facilidade de dezerta-
rein novamente para o feu Paiz.

§ XVIIL

Uma grande quebra de in-
duíiria ha nos condemnados aos
prezidios , em quanto fe aperfei-

çoa o methodo , com que fe em-
pregaõ nelles anualmente.

He ponto efte , que merece
particular exame , e regras mais
miúdas. O amontoar muitos delin-

quentes em hum Prezidio fem oc-
cupáçaõ

5 he indirectamente dai>
Ihes novos modos de fe perverter
Com taõ ruim companhia , e de
aprender a facilidade de dilinquir,

que talvez ignoravaõ , e aíTim fa-

hemdahi geralmente incorrigíveis.

En-
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Entre eftes fe encontrão fujei-

tos de vários officios , que podiaõ

exercitallos com utilidade nos mef-

mos prezidios> e ainda eníinallos,

principalmente a moços, que naõ -

tem efficio algum , e a quem a

ociozidade envolveo em crimes ,

que talvez applicados naõ comet-

teíTem.

Os réos de delitos atrozes , a

quem naõ correfponda pena ordi-

nária , deviaõ encerrar-fe em cazas

de recluzaõ , como as de Hollan-

da ; dando-lhes as mefmas occu-

paçoens , e prefcrevendo-lhes hum
regimen femelhante. Defta manei-

ra naõ eftragariaõ os coftumes dos

que tem eomettido deliclos feios

,

como agora fuccede, vivendo to-

dos » confundidos , e mifturados

entre íi.
,

Os defterrados por contrabandos,

ou deliótos leves ,
poderiaõ apren-

der cfficios. ,,.,. e íèrvir ao meímo
tcm-
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tempo nos Regimentos fixos ; de
modo que em pouco tempo fe lo-
graria reftabelecec huma ordem
confiante, e meihorar-íe os coftu-
mes

, quando agora fe pervertem
mais y e quazi a maior parte del-
les voltaõ incorregiveis.

Devia haver hum numero de
Mefttes honrados nas Artes

, qUe
cuidaíTem no refpeaívo enfino , e
çomitres

, que 'caítígaífem aos
indolentes, ou viciozos , e aos
que viveíTem recluzos nas cazas de
correcção eftabelecidas nos prezi-
dios.

r

\ Com eítes meios lucraria a in-
duftria popular vizinhos , que ao"
prezente faõ pezados ao Reino, e
nocivos a outros muitos-

Em quanto aos ílganos temo
Confelho propoíto regras fufficien-
tes para dar educação

, e deftino
a .toda-eíla claíTe aclrual de vaga-
raundos $ e malfeitores.
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A pena de açoutes (24) infa-

me ao que a padece 3 e naõ o me-

lhora. He contra as boas regras

da policia , deshonrar ao Cidadão,

quando ha outros meios de lhe

corrigir > e melhorar os coftu-

mes. O

C24J Difto mefmo fe queixaõ os Eílritores

da França , olhando para a pena cie açoutes , c

Warca, como de nenhum modo úteis a corrigir

os culpados. O Author das cauzas da defpovoa-

çaõ , f. 2. c. 34, p. 249, > fe explica aííim : Em
vez de caftigar com açoutes &c. , e outras penas

?

que infamaõ , è nao corrigem , antes pelo contrario

empenhao os delinquentes a cometiér maiores deli*

cios 5 viflo que nao merecem ptna capital yff po*

deriao condemndr as obras publicas 9 evitando-lhe &
cciozidade , principal origem das fuás dezordens 9

que nao lhe déffem liberdade -> nem tempo para os

tornar a cometter , ddndo-lhes huma occupaçao taâ

faudavel a, elles como ao TLflado.

Os Reis jÇatholicos era vez de amontoar dei

linquentes nos prezidios , os remettiaõ parapo*:

voar as índias, e novos defcobrimentos , e Ilhas»

Tepartindo por elles terras , aproveitando-os.

Carlos III. renovou efte uzo , mandando mui*
tos a Porto Rico, e feria conveniente ampliar efte

methodo com regras oportunas > è folidas," í*oi$
K

naõ bafta a remi^aõ , íenaõ fe lhet» provê afutv
íftencia , e occupaçaò s como fízeraõ Os Ingle-»

áes nas fuás Colónias,



O peor he que eíta fnfemfa f

conforme a opinião vulgar recahe
nas innocen-íes famílias , que fe

abandona© inteiramente > fem vol->

tarem a ferem úteis ao Eítado. Re-
colhidos em caza de correição , fi*

caõ livres de ambos os inconve-
nientes. Foi a pena de açoutes in-

ventada para os efcravos , e pou-
co proporcionada aos Chriftâos", e
homens livres, que defcendem de
famiiias decentes

> quaes fao os
Hefpanhoes. Do que fe deduz , que
cila Correcção pofta nos prezidios
os efearmentaria mais , e muitos
fe farjao induíbiozos , e úteis á
fociedade

i tendo a aífiftencia con-
forme ás fuás claíTes ; e em cada
huma occupaçaõ útil.

A numeroza povoação v e com
deftino

i he o maior bem do Efta-

do, e o fundamento do feu ver-
dadeiro poder. Naõ he pois hum
objeólo de pequena coixílderaçaõ,
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aproveitar no que he polTive! oí

ociozos, e delinquentes., dirigindo

ào mefmo fim , e comotando mui-

tas penas aíHiótivas das que fe

íe achaõ antiquadas nas noíTas Leis,

ou que já naõ correfpondem aos

coftumes , nem ás luzes do fecu-

lo* Ifta naõ he criticar as couzas

paíTadas , mas fim aprezentar aos le-

gítimos fuperiores as noíTas refle-

xoens 5 fe acazo merecerem a íua

approvaçaõ.

§ XIX.

j[\Té aqui tem^fe tocado os

meios mais graves , que podem le«

var avante a induftria popular $

mas feria?õ inteiramente imiteis > h
as Províncias carecem de bum ór-

gão inftruido , e patriótico y que

accommode eftas 5 e outras idéas

no todo , ou em parte á íltuá-

çaõ , clima , fruétos > induftria# e

l , E°-
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pox^oáçao relativa de cada Provín-
cia.

A que eftá fituada nacofta de
mar

, tem napefca huma induílria
mui principal. A Navegação , e o
Commercio marítimo faõ outros
ramos , que augmentaõ os obje-
€tos > e attençoens do Governo.

As Províncias que tem eftabele-
cidas regadoras , ou aguas da chuva
podem tér fruótos

, que naõ con-
venhaõ a terrenos íeccos. Por iíío

mefmo he neceíTario variar a in-

duílria , de modo que nunca em-
prehenda cotiza repugnante ao cli-

ma. Com eíta advertência convenl
ler os livros , efpecialmente os de
agricultura

c porque de outro modo
fe cometteráõ notáveis erros.

Quando huma Província tem
abundância de certos fruélos , e
matérias primeiras , deve dar-fe a
primeira attençaõ ao *íeu benefi-

cio. Bem que o efparto feja infe-

rior



nbt ao canamo > fe fó o efpartâ

íe cria com abundância , convém

aproveitalio quanto pode fer ; c

pela mçfma. razaõ fe ha de culti-

var o canamo fe crefce melhor que

o linho, e reduzillo £ manyfaétura.

Os Arábios cultivavaõ na Hef-

panha o algodão > como nos di.2

Ebn-el-Auan , agora mal fe conhe-

ce efta colheita , e fe ha alguma

na Andaluzia , naõ fe fabe fiar >

nem beneficiara tanto fe tem atra-

sado entre nós a induílria ! Nem
menos fe deve daqui colligir, qpe

porque em huma Província na5

ha certo fru&o , que o naõ pofia

produzir, He cautella prudente re-

correr á experiência.

Onde, certas mecânicas efiaõ já

eftabelecidas , he mais feguro an-

tepor a Tua propagação 5 e perfei-

ção , pela maior facilidade que ha

no melhorar o já eftabelecido > de*

que em fundar de novo.
A

1

I
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r A forma da povoação ofTerece
difTerente proporção ás mecânicas:
A que eítá difperfa pelas aldeias pe-
quenas he própria para fabricas or-
dinárias unidas com a lavoura. As
Províncias cheias de Cidades , e
Villas grandes admittem em taes
povoaçoens numerozas as fabricas
finas, e os de mais povos peque-
nos entraõ na regra geral.

Defta variedade de faétos , e
ctrcunftaocias

, naõ he obra de
hum homem fó a indagação , nem
he fruóto de hum exame fuperfi-
cial.

Já fica propofta ( no § 14.) a
utilidade de eftabelecer huraa fo-
ciedade económica de amigos do
Paíz em cada Província.

c
As fuás

primeiras occupaçoens pòdiaõ íer
eftas indagaçoens , tomando pon-
tuaes razoeos do Eftado a&ual da
refpecliva Província , nos ramos
gue vaõ indicados , e de outra»

par-
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particularidades que lhe di&ar a fua

applicaçaõ , e prática noticia do

Paiz.

Onde ha abundância de lenha

,

e agua ,
pode promover-fe a quin-

quilharia , e efpecialmente a fabri-

ca de todos os moveis > e inftru-

mentos de ferro , aço 5 e outros

metaes. Nos portos de mar podem

pre>mover-fe o trato de Marcenei-

ros pelas madeiras das índias. To-

dos eíles materiaes fe achaõ nos

vaftos domínios do Rei : o amor

de Carios III. he conltante , e os

feus relevantes talentos para os

promover. A nós pois convém im-

putar-nos fe em algum defíes ra-

mos falta adiantamento , e que

com vantagem de outras Naçoens,

nos convida a abundância > e lar-

gueza do Eftado.

Imperium oceano y farnam qui termhet

aâris. (Virg. ;£n. Hb, i. v. 8~.j

§ XX.
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§ xx.

A.Sociedade económica ha de
fer comporta, para poder fer útil,
da nobreza mais inftruida doPaiz*
Ella he quem poíTue as principaes,
e mais pingues terras , e tem o
principal interefle em fomentar a
riqueza do povo j cuja indultria
dá valor ás fuás pofleílôens.

Quaefquer fadigas, e difvélos,
que tomem afeu beneficio he hu-
ma retribuição devida ao valor an-
nual , que daõ aos feus terrenos.
Em quanto o povo cultiva com
muito trabalho os campos , elles
cuidaõ em que naõ falte a al-
guém da terra induftria de que vi-
ver; e occupaõ gloriozamente era
beneficio da fua pátria, hum tem-
po , que feus maiores empregava5>
na guerra, e agora naô aproveitaõ..

Degradaõ os vícios , que traz a

peio-
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ociozidade , e todos á porfia tra-

balhão pelo augmento da Naçaõ,
Que ventura he para hum homem
de bem , ter nafcido com rendas

,

e proporção , que lhe dem lugar

aos mais nobres exercícios do Ci-

dadão , em quanto os demais eftaõ

dedicados ao íèu trabalho ! Eftas

reflexoens-tem lugar nos indivíduos

do Clero , e nas peííbas abaftadas.

Vejamos agora fummariamente as

principaes o^cupaçoens , próprias

cThuma deitas íòciedades económi-
cas,

j

1 Caidará a fociedade em pro-
mover a educação da Nobreza , o
amor do Rei , c da Pátria. Huma
Nobreza falta de educação , naõ
conferva 9 decoro , que lhe he de-
vido pelo feu fanguè. A fociedade
Bafcongada tem conhecido , que
efta educação he o fundamento pa-
ra que fejaõ eftaveis, e úteis tae$

aíTòciaçoens politicas.

M De-

ll-
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% Dedicar-fe-ha defde a fua erecr

çàõ em formar o eftado da Provin-*
cia y e renovallo continuamente j

porque deite modo fe achará em
difpoziçaõ de difcorrer com calcu*
lo \ e acerto.

; 3 Ha de cotejar a reípeétiva fo«

ciedade o valor das fuás colheitas,

e induítrias y e comparallo de hum
anno para outro : nefte calculo fe

encontrará o produóto de cada ra-

mo , e a mingoa , ou augmento
que rezultaj e fe tomará conheci-
mento do que vai profperando , ou
neceífita de novos auxílios , e
quaes faõ convenientes.

4 O aliftamento do povo hc
hum barómetro politico do feu au-

gmento , ou .diminuição
t
> e ha de

fer hum dos Teus cuidados annuaes.

(24) O Rei tem igual neceííidade

da

(24) A noticia dos coufumos > e dos qua
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da contribuição de Soldados , e de
tributos; para fazer cara aos ini-

migos do Eltado r reíptn-e íaze

tavel a todos a ftu Monarquia* A'

eftas íbciedades hc-lhes baíbnte hur
ma copia do Eítado do ' aliftataeni

to annual
[ para reunir as nocicias

que neceflitarem,

M 5 Preciza ter a conta dos va-
dios , e mendigos; as cauzas qu<$

para iíTo influem í e difcorrer nos
meios de que pode lançar maõ o
Governo para dar a ambas as daí?
fcs occupaçoens que os íiiftentem."

05)
6 O conhecimento dos que íe

M ii de

I

nafcem , e marrem cada anno , conduz muito
para fe formar o calculo próximo acerca da po-
voação. Os Inglezes tem íldo os que com maios
acerco

, tem uzadò deíla efpecie de calculo > cu-
jos livros he bom confultar.

i ffi'1 ° c°nfelho tem expediente particular,,
Jado pelo inceíTante diívelo do Rei , em benefi-
cio da profperidade geral ,. para indagar o nume-
ro de vadios, e xedtwillQS a vizinhos applicados^
e trabalhadores. ,

';
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«Jègràdap temporal , ou perpetua*

mente a buícarem occupaçoens em
outros Paizes y denota que no pró-

prio faltaõ a induítria íufficiente

para empregallos. (z6)

Tae$

(26) Em Hefpenha ha menos excedo que em)

outras partes , pelo que refpeita á emigração.

Efta das noífas Províncias Septentrionaes fe faz

para as índias j iomentenoBifp.ado.deSan.tand.ee
he reparavel , e naõ traz grandes vantagens

;

porque naquelle diftrícto naõ ha mecânicas para

© povov a Agricultura eftá em decadência 3 e fi-

carão naõ poucas terras incultas. Seria muito
útil em Santander huma fociedade patriótica *

para promover o bem commurn daquelles vaílaU

los honrado? j e também feria conveniente huma
deputação daquella Provinda > para reunir os âni-

mos 5 prezidida de hum Corregedor togado á*

imitação do que fe obferva nas Astúrias.

Nas índias os emigrantes naõ tem outro def-

tino % além do Commercio > e naõ podendo efte

accommodar tantos , perdem-fe muitos , que re-

partidos pelas terras fe fariaõ povoadores úteis.

.Parece incrível , que havendo naquelles Paizes

tantas terras fobejas } haja grande numero de

Heípanhoes 3 e índios ociozos por íe naõ repar-

tirem por elles. Perjuizo que merece coda a at-



degradados naõ vivem
( 163 )

Taes

£ cufta do Paiz , e quando fe re-

colhem regularmente a elle o utb-

lizaõ 5 mas fe fahem a eftabelecer-

fe em Reinos eftranhos , prejudica5

ao augmento da povoação. O fe-

gredo para os reter fe reduz â

bufcar-lhes induftria na fua mefmà
terra } todas as demais cautellas

faõ inúteis , e talvez dàmnõzas. Os
que por fi naõ tem em que fe

empregarem no Paiz , fazem-fe de-

linquentes , ao menos jmendigos vi*

vendo á cufta dos outros. Q pova
que naõ trabalha > he povo inútil á

íòciedáde ; e naõ prejudica, ainda

que fe defterre , menos que naõ
vá

;j| I
'

*ençaõ dos fabios Miniftros do Confelho das Ia-»

dias.

Dos Gallegos que paíTaó a Portugal > fe falia

Oportunamente em outra parte deíle difcurfo

,

e tem igual origem na falta da terra 3 que cul-

tivaõ g fem o que naõ podem a,íTentar vivenda

em p^irte alguma , pois que a povoação i e a

^gticultura faõ as precuríoras da tyiduftria. - .
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vá dar forças a Paiz inimigo-; Iram
Remo que tem Colónias pôde uzat
Jriuito da emigração própria , ou
alheia.

Deve poisniedir-fe o valor da
povoação; mais fomente pelo nume-
ro de habitantes com attençaõ á in-

r duftria de cada hum , e aos que vi-
vem applicados

, ou ociozos, Eítes
ultimosfe devem diminuir do nume-
ro do povo

, e agregallos aos cargos
vieiozos do-Citado. Com eíta dif-
tinçaõ acertará os feus cálculos fo-
bre a povoação á fociedade eco-
nómica.

7 |
Os pobres impedidos de

íolemnidade faõ carga neceílària
sos sãos. Quando naõ bailem as
Gazas de Mizericcrdia , ,-que hou^
verem na Província , he forçozai
imaginar outros meios de conítruil-
ías

, ou dotal las. A fociedade inf-
iruirá com as fuás luzes as peíToas»
a cujo Cargo eítaõ çítas matérias

,
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tou dará informaçoens que lhe pâ«*

tecer, ou o Concelho pedir >' com
acerto, e verdade.

8 A agricultura, âcreaçaõdqs

gados , a pefca , as fabricas, o
commercio , a navegação no fett

maior augmento , em quanto ás re-

flexoens fcientificas de propagar

eftes ramos, devem formar a ôccu-

paçaõ , e eftudo das fociedades

económicas 9 já traduzindo as me-4

lfiores obras , publicadas fóra , com
notas , e reflexoens accommodadas

ao noíío terreno ; já fazendo ex-

periências , e cálculos políticos nef-

tes pontos, já reprezentando > ou
inftruindo os fuperíores V a quem
pertence prover de remédio.

He muito do cazo adquirir no-

ticias , íe a Província he maríti-

ma , ou de fronteira , e èxtraétos

do que fe conduz , e extrahe>

para difcernir os ramos em que he

aólivo , ou paífivo o Commercio,

m

u
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Se fe introduz grande numero

áe fhiétos para o fèa confumo ef-
tá a agricultara em decadência.
étipJ^ decadência da induítria rezul-
lará das manufacturas, que confo-
me de fora ,. e da ociozidade em
que eftaõ os moradores da meíma
Província.

Deftas combiiiaçoens fe forma
a balança politica de huma Pro-
víncia > ou Eftado, com os outros,
e fe íabe quaes ramos eftaõ mais
decadentes , e neceíTitafi maior alen-
to.

9 Eftas fcciedades feraõ úteis
para votarem com juftiça nos pré-
mios , que ficaõ indicados a favor
tios que fe apurarem nas artes , ou
cm promover colheitas convenien-
tes 3 em fe introduzir , ou dilatar

com preferencia > ou defcobrirem
algum fegredo útil Agora ainda
íaitaõ fufficientes conhecedores em
algumas Provindas > porém as con-

fe-
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jferèncias dos amigos do Paiz nas

Juntas da Sociedade, e ocommum
dezejo de brilhar ? lhes fácil icaráõ

meios de adquirir noçoens , que

agora lhes faltaõ.

A liçaõ das obras económicas,

he abfolutamente preciza para fe

formar hum numero competente

de princípios eardeàes.

Affim o tem feito os indiví-

duos da Sociedade rBafcongada,

logrando a accepçaõ das peíToas

iníkuidas nas fuás conciírrencias.:\

10 Pelo mefmo modo pode*-

raõ examinar os projeólos econó-

micos , e recHficallos ,
para que

quando fe entregarem aos Minif-

tros nos Tribunaes , por onde fe

haõ dedefpachar , eftejaõ limados,

e reduzidos a hum ajuílado calcu-

lo politico ; fundados em datas

certas 5 e nunca em fuppoftos, def-

tituidos de verdade/ Admittiráõ a
eíte exame privado v aquelles que

qui-
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qwkerem confultar á focíedade

,

os seípeélivos authores , e naõ ou-
trosipelo menos que fejaõ impreíTos,
porque em quanto â eftes fera li-
vre, á fociedâde fazer-lhes a ana-
lizis, e critica

, que merecem.
.

Os monftruozos erros dos pro-
jectos tem feito odioza efta efpe-
cie deefcritos , que fe olhaõ com
o aípeéro de fiftemas mal dirigi-
dos, e de novas impoziçoens.

Daqui rezulta, que os ânimos
eftao

..;, preoccupados contra tudo o
que he projeclo ; e efta averfao
genérica he outro abuzo. O eftu-
do

, e o difçernimento das focie-
dades

, adonde fe podem remet-
ter por officio , eftabelecerá meio
regular entre os dous extremos,
qUé íe advertem.

11 Os defcobrimentos
, que íè

vàõ fazendo em toda a Europa,
â refpeito de promover as Artes,
a induftria , e colheitas , devem

- le-
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levar a primeira attençaõ deitas

íòciedades : formando cada huma
feus experimentos > e efcrevendo-

os nas fuás memorias , e aétos , que

de tempo a tempo devem dar aò
publico : (17) cuidando naõ me-
nos na exacçaõ das couzas do que
na precizaõ de as explicar % a ref-

ipeito de todos poderem uzar del-

ias > e com calculo certo > ou apro-

ximado > o demais lie dilirio poli-

tico*

M As fociedades patrióticas*

naõ teraõ jurifdicçáõ 3 nem foro pri-

vi-

!,!; 1

(27J Às obras periódicas defta claííe fe de-

vem comprar todas pela fociedade. Eílasefpecies»

bem que naõ fejaõ rodas aptas á Província 3 à\€^

pertaõ muitas idéas praticáveis em tudo , ou em
parte.

As memorias da fociedade de Dublin, Ca-
pital da Irlanda , e as da fociedade de Berna n$
Suicia 5 faõ muito ínftruclivas, e com eípeciaíi-

<Jade as primeiras. O eftudo da lingoa Ingleza

he de fumma importância para entender es excel»

Jentes eferitos , e providencias relativas ao fo-

mento da induftria.
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vitegiado

: efmerando-fe os fens in-
divíduos em refpeitar a ju%a or-
dinária

, e em difpertar todos os
meios que poíTaõ conduzir para
profperar a agricultura , as fabri-
cas , e mais mecânicas populares

,

para o fim de mftruirem os povos
inceíTantemeilte nelte ponto , de
que dependem as vantagens na-
cianaes

, como centro das fuás ta-
refas

, e applicaçoens. O feu úni-
co objeclo ha defer, enfinar de-
monftrativamente ao commum os
meios de promover a felicidade
publica, e eftaferá aefcola, que
dezejàva Columela , e achava da
menos Petronio.

13 Os membros deitas focie-
dades naõ devem fómeníe exiítú?
íia Capital : feraõ mui conve-
nientes os difperfos para manterem
còrrefpoudencía com a mefma fo-
eiedade em todas as partes da
Província. Os Parrocos , bem que

.-..
.

naõ
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sa5 fejaõ focios , podem informai?

com muito conhecimento , e mais

facilidade, o que fe dezeja faber.

Iílo naõ fe confeguirá folida-

mente , onde os Parrocos faõ na-

turaes , e comem côngruas 3 como
na maior parte da Andaluzia : efta

incongruidade he outra cayza dá

decadência deíua induftria,

A ordem dos lugares deve fez

como forem entrando indiftinóta^

mente , menos os officiaes da fo-
;

ciedade > que haõ de precizamente

prezidir em razaõ dos feus empre-

gos nas juntas v que íe celebrarem^

As etiquetas em Hefpanha tem deR
truido muitas couzas boas : tenho

cazos práticos ,
que daõ a conhe-

cer a ne£eííidade de adoptar efta

humanidade , e franqueza , que naõ

he incompatível com a attençaõ

devida a hum Grande > ou Bifpo

,

a hum Titulo , a hum Cavalheiro»

a hum Sábio , ou Eftrangeiro que ac*

ci-



qdentalmente concorra a fociedade
e.naõ feR do corpo delia ; pofc
fe o for, fará aclo de honra pró-
pria em. prover unicamente o bem
da pátria

, quando concorra na
fociedade

, dando aos de mais ex-
emplo de moderação, fem que fe
íalte a certas attençoens juftas, que
nao carecem reguladas entre pef.
loas , que fe deixaõ da
honra, e boa creaçaõ.

^
Por iíTo íómente devem repar-

tir-fe em^duas claíTes os amigos
do Paiz

, huma de focios numerá-
rios

, que affiftaõ continuamente ás
Juntas

, por rezidirem na Capital

,

e outra de focios correfpondentes,
que por efcrito contribuaõ com as
noticias

, que fobrainiítre^o recin-
to da lua rezidencia, por viverem
diíperfos.

... Eltes correfpondentes quando
cftiverero na Capital , haõ de af-
iiítir com o mefmo aíiento, evo-

co»
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to, que tem os numerários , feni

differença alguma 5 fazende-fe -nu-

merários , huma vez que rezidem

na Capital , e correfpondentes %

quando mudarem de habitação. Os
Eccleziafticos feraõ igualmente ad-

mittidos a ambas as claíles.

.1.4 O Direótor , Cenfor , eThe-'

zoureiro devem fer eleótivos , e o
mefmo também o Secretario* Efte

officio , eode Direétor convém-
que fejaõ perpétuos , confiftindo na

fua boa eleição o progreíTo , ou
pdo contrario a inacção do cçrpo
inteiro da fociedade.

Cenfor, e Thezoureiro podem
fer trianaes , e reeleger-íè , fe o
permitte o íeu bom defempenho ,

ou houvçy conveniência em aíTim

o fazer.

Impedido qualquer deites qua-

tro Offieiaes muito tempo , deve

ceílar , e nomear-fe outro > por

fer mui importante a aótividade
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das Juntas ordinárias , e extra-
ordinárias da Sociedade.

15 A dotação (18; deitas íb-
ciedades patrióticas pódeconfiítirna
contribuição annual dos Todos ami-
gos do Paiz

,., que rczidaõ dentro,
ou fora delíe

Suppoém-fe que os focios de-
vem íerpefíbas inítruidas .,. e de
educação , e algum cabedal ; naõ
podem fer-lhes de incommodo a
a cada hum 1 20 reaes de valor pa-
ra fundo primário , e continuo da
íociedade.

Efte fundo he abfolutamente
necellario para compra de livros
a refpeito da economia politica em
todos os feus ramos , e empre-

gallo

(28J Aílím o fazem os Inglezes em muitas
Academias úteis. A fòdedade^Real.-eftá dotai*
jobre efte pé icufta dos bons Patriota?. As fob-
lcwpçoans para imprimir obras de ctiílo , e ne*
ceflarias

, tem rezultado de imiaes principio»
feçwes do apor do publicò.j



(175 )

gallo nos differentes experimentos

tjue he conveniente repetir na ca-

2a , e terreno próprio da focieda-

de , ou em outras partes. Suppon-
do que fó os criados , e ninguém
mais ha de cobrar falarios ; todos

os focios haõ de contribuir cora

empenho em promover o eítudo ^

e conhecimentos políticos , para

que influaõ no publico em bene-

ficio do Rei , e da Pátria. Deites

exercícios rezultará mais o pro-

prio intereffe de cada hum , para

faber melhorar a fua fazenda.

16 Em Valladolid , Sevilha f

Çaragoça ? e Barcelona ha Acade-
imas eftabelecidas , que fem deca-

hir do feu particular ínítituto , con-

fervando-fe huma claíTe para elle »

podem ampliar- fe aos demais obje-

£tos deitas fociedadps.

Nas Províncias grandes , quaei

Galiza , Caítella > Andaluzia , e Ca-

talunha naõ bafta huma fociedade

N ,
ecç?
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•pconomica na Capital : fao neceffa*

rias em outras Cidades confidera*

yeisy

Tortoza neceffita de huma fo
ciedade económica particular , pa-

j:a fomentar a regadura 3 a navega-

ção , e exportação dos fruótos pe-j

lo Ebro.

Em Lerida naõ he menos ne^

ceííaria, e em Urgel para adiantai?

a induítria > e em Gerona. Dou-
tra forte toda a applicaçaõ paffa a
Barcelona > onde os jornaes faõ

mais caro> e no fim fe arruinarão

,

e decahiraõ as manufaóturas efta-

belecidas á pouco a efta parte.

O Reino de Murcia occupará

vantajozamente as fuás fociedades

particulares 5 em Murcia 5. Carthage-

na , e Lorca. (29) A nobreza hç

em baftante numero.

No

(%0À Q iGtúu).Ú9 det<?rca he úq$ mais fér-

teis

r
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No Reino de Grahada , além dst

Capital deve havellas em Almeria*

€ Málaga , que fao portos por

onde fe podem augmeruar nota-

velmente o íeu comtnercio, agri-

cultura , e mecânicas,

Ampliação igual pode ter lugar

na Academia da Agricultura de

Galiza j cujo inílituto já compre-

hende hum ramo doi objectos da

fociedade > e que no que diz res-

peito áinduftria das fabricas , com-
: N ii mer-

teis da peninfula, e eftá muita parte inculto poí

cauzas .concitarias ao bem publica , que fé e&aò

remediando 3 e examinando por ordem do Con-

celho, com o iaudavel oblato de fazer repartir

as terras 3 e arreigar neiias lium c#àiíideravel nu-

jnero de vizjinbos.

Tem fácil exportação dos feus frutos peio

porto das Águias 5 que fe acha fortificado > ô

com algum principio de povoação.

Para levar efta á fua devida perfeição * pende

na Camera expediente coniulta : iiirereflanao

também o fomentar efte Porto para cortar aos

coílarios 5 c piratas todo- o abrigo nas íuas vizi-

nhanças , que antes eílaya dezexU com minto

^amno da^açaê,.
f

.
.

:.

}
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mercio , e pefca neceílítaõ de
maiores efpeculaçoens. Porque a
agriculrura pouco adiantamento of-
ferece em Galiza , onde he admi-
rável a appliçaçaõ do povo ao cul-
tivo , e adobo das terras j e a re-
partição da lavoura pôde fervir de
exemplar. Por modo que na pro-
pagação dos linhos , e canavês , e
introducçaõ de alguns fruótos no-
vos, e forriba de terrenos monf-
truofos, pôde dar-fe-lhes liberda-
de, (30) e accudindo á falta de

le-

(30) Em Galiza ha muitos terrenos defpo-
voadps , cujo cultivo continuo impedem alguns
particulares chamados donos voceros , fem-confiar
por titulo que authorize efte impedimento da
agricultura j e da povoação complet^daquella no*
biliííima Província.

Ninguém pode ter juz de impedir a lavoura*
€ forriba das terras incultas* O governo deve
authorizar os vizinhos para a fua forriba , e cul-
ífvo. Eftes foraó os primeiros pados j com que
a legislarão dos Inglezes fomentou o cultivo da

,
Gran-Berranha.. Se os voceros tem titulo y ou juz
ffevcm apprçzeuuiíos na íUal audiência * e fe-
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lenha com o carvão de pedras , po*

dem os focios dilatar os feus dif*.

curfos , e projectos em beneficia

daqoella Província.

Em Galiza (31J com o tempo
fôa

zer-lhes juíliça aquelle tribunal, qual eíles tive-

rem , regulando-lhes hum módico cânon 5 que
qualquer he fufficiente para huns donos imagU
lUrios, que naó tem pofto induftria alguma em,

melhorarem a cultura dâquelles terrenos > que na

realidade faÕ communs 3 tomados á tolerância dos

uiah vizinhos feus compatriotas.

A fociedade da agricultura começou o tra*

tar «fte ponto > e ainda naõ eítá cone luido 5 bem-
que íeja importante. Naó pôde largar-íe , porque

havendo permuTaõ para eíles rompimentos naõ la-

Kiria a Portugal tanto numero deGaílegos , que
paífaô de vinte mil V por lhes faltar liberdade de

cultivarem eíles montes : a fua falta de cultivo

aflbmfera aos que conhecem o génio laboriozo

<fô naçiõ. Os caprichos perjudiciaes á profperida-*

de publka , h&ò de fe conílderar como delidos

©ppoftos 30 bem da fociedade. He repreheníivet

a fua diílintulac-aõ naquelles que vendo-os, tem aa-

thoridade ) conhecimento $ e obrigação de çs re-

mediar 5 e os diffímulaõ.

(31) Eira Academia foi inftltuida pelo zelo

<k> Senhor Marquez de Piedra buena , que jun-

tando hum excellente numero de obras análogas

^oínfrituto em hum Paii 5 onde a penas fe ca-

jr&eciacv
'

.-."*
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feriao neceííatias outras fociedades
económicas > em cada huma das
Capitães das fete Provindas , em
que àqilelle Reino efta dividido.
A

.

variedade dos feus fruóios-, e
clima pede efta attençr.õ feparada :

naõ fendo raõ pouco do cazo as
combinaçoens próprias das Provín-
cias marítimas para âs" do certaõ,

Ifto naõ embaraça a reciproca cor-

refpondencia das fociedades entre
fi , por ferem outras couzas , e
ramos , commuas as ídéas , e irte-

reífes.

• 17 Tudo o que refpeita a áií-

ciplina, e regimen interno das fo-

ciedades
\ pertence aos feus parti-

culares eftatutos. A fua formação
geralmente he commua a* todas as

Academias. As circunítancias par-
ticulares devem fer meditadas por
peffoas encarregadas de coordinar

1

as novas regras. Ao tempo da fua

approvaçaõ fe devem examinar com
a au-



â authoridade Regia , efçuzandd

multiplicar Leis , e ceremonias dé

pouca importância. Ao mais patrio-

ta, e ao mais inftruido devem ter.

as fociedades a primeira atten-

çaõ.

18 Eftas Academias fe poderão

confiderar como huma efcola pu-

blica de theorica , e pratica de

economia publica em todas as

Províncias de Hefpanha , confiados

ao cuidado da nobreza , e peíToas

abaftadas , que faõ-as que unica-

mente fe podem applicar a efta

efpecie de eítudo. (}z)
.

O que nem na Univerfidade

,

nem nas mais efcdlas fe enfma

,

.fera. huma inftracçaõ geral da No-

breza d<2. Reino , que fe logrará

nas

(32) Os livros políticos de Herrera , Monca»

da , Leruela , Navarrete , Deza , Uztariz , Ulloa,

Arçumoza , Zavala , e outros honradillimos Het

panhoes se leraõ nas fociedades , e rectificaria

as fuás idéas com os fados práticos , experinaen*

tfesj que adquirem de cada Província'

I

:
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íias fociedades. Dentro em pouco
tempo tranícendem ao povo

, pa^
ra que íem equivocaçaõ conheça
os meios de enriquecer-fe

, e de
poder íèrvir ao Rd , e á pátriaem qualquer urgência.

Entaõ naõ feráõ quiméricos os
projeclos

, e fundados em eítan-
ques, e opreíToens

, como aeora
fe. adverte nos que ordinariamen-
te íeapprefentaõ; por naõ terem feus
authores ante os olhos o que he
compatível, pu repugnante ao bem
geral do Eirado

, (}3 ) em razaõ
de lhes faltar o aludo competente

,

e os livros.

Al-

-víl
?) *? d°S f°c!os amantes * P«ria deve

expl.car o Areuo publico , e os elementos emW*% funda a fehcidade publica v3 mocidade. sZm também encargo feu contrahir eftes princi-
p.os a fua_Prov.n«a em particular , íbmpre, rela*
«vãmente a utilidade geral da Hefpanha. A edu-cação da Nobreza em a1gum Seminário Provin-
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Alguns prejuizos padecem 6

eommum dos fazendeiros, donos de
gado* ecommerciantes. Se preferem

o pequeno intereíTe próprio , aa
do povo, o que naõ he crive! em
fujeitos de honra , fmftrar-fe-há em
muita parte o bem que fe deve ef-

perar das fociedades. Os interef-

fes peíToaes nunca haõ de prevale-

cer ao bem publico. O fyftema

contrario adoptado em outros Pai*

zes, foi a origem da fua mina.

1 9 O Clero contribuirá por
meio de noticias , que dem os Par-

rocos,á proporcionar datas confian-

tes aos cálculos políticos , como
fica expofto.

Propagada de hum modo lu-

minozo ,«g confiante a inftrucçaõ

politica , que agora he mais eíc^f*

ia do que convém | fera gerai a
fomentaçaõ induftrioza em todo el-

le com benefício eommum,
A extengaõ defies princípios no

:

J
Cie-

1
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Clero fará mais úteis as fuás gran-
diozas efmojas ; e contribuirá pa-
ca deíterrar os vadios , e pobres.

C34)
A efmola dada com clamor á

porta, pode perder o merecimento,
íè

{

he acompanhada de algum amor
próprio. Naõ fuccede aíílm nos
foócorros particulares , ou públi-

cos , que fomentem a induítria das
famílias.

20 A hiftorta económica da
Provinda merece huma particular

attençaõ deitas fociedades Provia-
ciaes.

Devem os focios recolher co-
pias de todas as providencias , e

proje&os a refpeito da induítria

,

%> re-

C?4) O Excellentifíímo Senhor Arcebifpo de~

Toledo com a reedifícaçaõ do Palácio para Hof-
picío > reftaurará as Artes em Toledo , e díííí-

.

para a ociozidade dos que fazem profíííaõ de
rnendigos naquella Cidade. Eftes exemplos , re-

petidos por outros Pregados acelerarão o benefi-

£io commum da naçaõ.
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regadua, nntegaçaõ, pefca, ou cova-*

fnercio da Província , e fazer a ana-

lizis difto ; examinando as cauzas

de que tem dimanado naõ tet* tido ef-

feito 5 e os meios que fe poderiaõ

tomar com feguraiiça para os rea-

lizar.

Convém adquirir noticias das

fabricas perdidas na Província j qu0

manufacturas , e porque canza fe

arruinarão. Eíla eípeculaçaõ inftrui-

rá á fociedade nos meios de refta-

belecellas. Muitas manufacturas en-

velhecem como fuecedeo nas ef-

padas , adagas , e pe trinos por fe

lhe acabar o uzo. Hum zelo pa-

triótico deve efmerar-fe em bufcar

occupaçaõ equivalente a fees fabri-

cantes ? isquem fe tira a matéria

dos feus oíRcios.

O mefmo acuba de fucceder

com os fogueteiros pela iufta pro-

hibiçaõ das feitas de pólvora. Ou-
tras fabricas faõ taõ groíTeiras , que

, té

I

1
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já ninguém quer gaitar os fens gei
neros ; eomo fuccede cora algu--
mas manufa&uras noflas , já anti-
gas

, de chapeos. Entaõ he necefíà-
rio melhorallas , para que naõ per-
caõ os feu defpacho. Affim devia
fazer-fe com muitas de lã , que
tem decahido por ferem melhores

,

e mais baratos os géneros , que
nos vem de fora. Eftes males po-
líticos fó fe podem remediar com
huma attençaõ continua , e vigi-
lante de peííbas que meditem in-
ceíTantemente , os eífeitos , e asr
combinaçoens que offerecem as;

circumftíjncias aótuaes ; e a incli-
nação que vai tomando a induftria
Hefpanhoja

, e a de outras naçoens
commerciantes. Sem efta confronta-
ção nunca fe difcorrerá com acer-
to.

Das cazas defamparadas , que
ha em cada povo devem ter , ou
adquirir também noticia as focie-

s^
'«. da-
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dades > como também do tempo *

e cauía da fua defpovoaçaõ.

Eíta começou na pefte geral d©

1 347 , que arruinou povos inteiros*

e depois houve peftes particulares

:

dos deílroços deita pefte , que

durou três anrios até ao de

1350 , trataõ as noíías hiftorias a

e as dos Arábios : comeíTando em
Almeria 5 que era entaõ hum gran-

de depozito decommercio no me-

diterrâneo. Nenhuma noticia poli-

tica deve efcapar à curiozidade*

e diligencia dos amantes da Pátria.

A expulfaõ dos mouros deixou

vagas muitas cazas , e lugares in-

teiros 5 do que deve a íociedade

ter cabal noticia > e da repovoa-

çaõ fucce<í&va.
(

As correrias de coíTarios nas

coitas , tem feito iguaes damnos >

e he objeélo importante a povoa-

ção dos portos , enfeadas ,e Ilhas

em que fe podem refugiar.

Os
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Os Turcos com o feu curfo

defpovoaraõ no feculo ió" grande
parte. da coila da Africa. Com o
eítabelecimento das Republicas ,
ou Regências, efpecialmente.de
Argel

,
cem inyileçido a potencia

dos Mouros , e impedido a fua
reunião em alguma pocente Monar-
quia.

Efte equilíbrio que tem fido
uni áHefpanha, naõ lhe tem pro-
duzido vantagens de commer-
cio no Mediterrâneo

, por naõ
eítar ajuftada a paz com eftas Re-
gências > do que rezulta que ou-
tras naçoens Te aproveitem com
quebra da noffa .navegação no Me-
diterrâneo , e que eileja menos po-
voada a noíla coita , que he ba-
nhada dojneímo mar. Se Argelie
deítroe, facilita-íè aos vizinhos >%

íua conquifta
, perdendo-fe o equi,

|ibrio que tanto convém coníèr-?
var na Africa.

'úi O
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O noííò corfo tem fido ornais

funefto aos Argelinos 5 o trabalho

dos captivos nos arfenaes de Car-

chagena os faz tremer 5 e a mari-

nha daquella Regência tranfmigra

temeroza do corfo Hefpanhol a fer-

vir em Marrocos * ou n
5

outra par-

te.

Seria de grande utilidade á noí-

fa navegação , e induftria , apro-

veitar-fe d-eíla fuperioridade para

ajufíar paz , e commercio > que nos

convenha.

Todas eftas reflexoens fe apre-

fcntaõ claras j quando fe íabem i

e meditaõ os íucceíFcs correntes

dos Eftados confinantes.

n9u A ambição de paftos tem def~

povoado KMiitos lugares de Hefpa-

nha i levantando-fe alguns com el-

les > com titulo de únicos vizinhos,

ou donos jurifdiccionaesj e he outra

C&úza radical que tem contribuído

á defpoVòaçaõ , c que o Rei de Por-
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tUgal eítá remediando na Provín-
cia de Alemtejo.

O modo de chegar a confe-
guir, e eftabelecer a felicidade pu-
blica de huma Província , he ave-
riguar radicalmente as cauzas fi-

zicas , ou politicas da fua deca-
dência , ou do augmento dos ra-
mos, que fe achaõ era bom efta-
do.

A guerra em certas circuns-
tancias he menos damnoza , do
que íe julga. Valença melhorou as
íuas fabricas com a guerra da
íucceííaõ j por fe chegarem gran-
de numero de Soldados Eílrangei-
ros deítros em rccer fedas. Cata-
iunha reparou-fe com iguaes meios.
As guerras, que fe úzetáõ

,

fora da
Peninfula

, faõ as que diminuem a
povoação, e eígotaõ o erário pu-
blico.

O grande cabedal que as tro-
pas Estrangeiras fizeraõ circularem

,
Hef-
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Jíefpanha repoz a efcafez do dinhei-

ao j que havia no tempo de Car-

los II. A difciplina militar fe ref-

taurou > e com ella todas as ar-

tes annexas á milícia. Se fe nao

Faz reflexão na ferie das couzas *

naõ he fácil acertar politicamente

nó que convém ao bem publico dá

Monarquia.

xi Igualmente podem veiar ef-

tas fociedades ao enfino das ma-
thematicas , mecânicas > tinturarias j

desenhos, -teares. > e ornais que con-

vém para fomentar a induftria i

repartindo-fe entre os focios o cui-

dado de cada couza , ou claíTe *

e o exame dos progrcíTos , ou re£«

peótiva decadência dos vários ra-

mos de iaduftria em que fe repa-

re.

^u&z O Gabinete da Hiftoria na-

tural da Província , dividido no&

três Reinos Vegetal , Mineral , e

Animal, ha de íer hum dos prin-

O ci-
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cipaes cuidados da fociedape eco*
íiòlfnca dos ámaarés da Pátria.

Nefte ' fe couíferváráõ todas as

fémentes , hervàs , moítras de me*
taes 5 deícripçoens de animaes,

aves , e peixes de rio , e mar,
de forte que naõ haja producçaa
dá natureza na mefmá Provinda *

ou coita, fendo póífivei, que naô
mereça a attençaõ da fociedada

económica.

Cada hum dos três Reinos po-

de fer encarregado a hum dc$
amantes da Pátria , que^cuíde nà

fua adquiziçaõ , deícripçaõ > e co-

locação ordenada.

Como os focios difperfòs pe-

la Província , lhes podem facilitar

Ó pouco curto ,; fera eífô huma das

Tuas principaes obrigaçoens, e mart-

ter a eorrefpondencia com ò fo-

cio encarregado de cada claííe , ou
?;

' como lhe charaaõ os ijW-
... ,.

- 3 •<— "HNao

reino

"tanicos.
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Naõ bafía conhecer a efpecie i

ha dentro nella fuás diffqrenças »

e eftas fomente fe diftinguem a me-
dida que fe vai fazendo a collec-

çaõ , e adquirindo os monumentos
Fizicos.

He de fumma importância in-

dagar todos os nomes principaes

de cada couza ; pois com o tem-

po fe pode formar hum dieciona-

rio ciaffico ; e de todos eftes re-

unidos > he fácil organizar hum
íyftema geral da hiftoria natural de
Hefpanha , para quantos cafos de

commercio ,. ou inítrucçaõ nos fo-

rem precizos.

Nunca fe deve difcorrer , nem
tratar de producçaõ alguma natu-

Tal , fem a ter prezente , e intei-

rar-fe bem do que he. As efpecu-

laçoen^ abftraélas fobre couzas fi-

zicas , quando fe naõ fundaõ na
conhecimento real , e.analítico das

©eím^couza^eítao-€xpèílas % erros

cotáveis, 1' O u O
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0-u?o que podem ter nas fabri-

cas 5 e no Commercio quaefqueí

producçoens , he o que immedia-
tamente intereífa a curiozidade %

e eftudo dos amantes da Pátria nasi

fuás conferencias , e difcurfos Aca-
démicos. Nem por iíto defdenharáõ
o lerem as obras elementares , que
facilitaõ o feu perfeito conhecimen-
to , para poderem fallar com pro-

priedade 3 e como he próprio de
corpos , e fujeitos taõ dignos , e

acredores do refpeito commum.
Pode conjeóturar-fe que acer-

tando-fe no modo de inflamar na
amor do bem publico eílas focie-

dades ; logrará Hefpanha reunir no
feu feio os conhecimentos que tem
çuftado feculos 3 e thezòuros im-

menfos a outras naçoens âdquiril-

los ; e illos apurando á cuíta de

trabalho feu , até confeguirem a de-

vida perfeição.

Tenho conçluido o difcurfo: e

a fua
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à fua utilidade he inegável Quem en-

contrar meios mais eficazes de lo-

grar eftes fins , merece fer attendi-

do. Oxalá concorrem os muitos fu-

jeitos hábeis , de que abqnda a na-

ção 3 em examinar efte ponto, que

merecia propor-fe ,
para que con-

correíTem todos a efcrever ; adjudi-

cando o premio que fe determinaf-

fe , ao que o fizeííe melhor. Se

contradiz fem meditar , íó por ca-

pricho ninguém lhe deve dar ouvi-

dos: (35) pois os mais naõ eftao

obrigados a fatisfazer puros capri-

chos. Aííás grande facrificio faz o

Filozofo em os conhecer, e em fe

naõ ofifender exteriormente da fua

extravagância > ou dos mizeraveis

fins > que ihe excitao a emulação y

e affç&ado defprezo 5 em quanto

os vê confumir os dias , e o ca-

bedal em ociozidade $ e ha por dif-

graçá

(IS) íerf. fat. 5.
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graça alguns entregues a cjiftrao

çQçns pouco innocsntes,

JUille hominum fyccies % & rerum
difcolor ufus :

Velle fuum cmque efi , nec voto

vivitur uno.

jMercihus hk Italis mutai fuh fole
recenti

Kugojhm piper , & fallènús grana
cumini ;

Hk fatur irrigtio mavuli turgefcefe

fòmno

:

Mie campo indulget 5 hunc alea

dècoqtiit: Me
In venerem ejl putris.

À honeíia oceupaçaõ he a que
corrige os coítumes "appetitozos

de muitos , e os pouco decentes*

As fociedades propoftas com o
bom exemplo dos mais , conte-

rão os poucos, que abandonados
á ociozidade , teriaõ de outro mo*-



fio a vi&ima dos feus vícios , c del-

orderts.
,!

'

A hum reinado , cujos cúida>

dos , e appetites faõ fomente a juf-

tiça , e o amor ao bem V hé de- >

vida a gloria de dilatar â induftria

popular na Hefpanha , por meio

de íoíidos eftabelecimentos. Deixe-

mos ás naçoens ambiciczas o rui-

nozo empenho de alargar os feus

domínios ; derramando ò fahgue

de, feus compatriotas , fem legiti-

ma neceOidadè ; è efgotando as for-

ças effenciaes do eftado com as

infelices confequencias , què ta5

ao vivo nos deixou pintadas Vir-

gílio. (37)

âjhtippejfbifa verfurii y arque nefai

toi helU per orhem ;

Tani mulu fcelerum faces j rio*

itllus aratró -

($6) Qerg. faíV. joj. &M\
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Digamt-.honos yjqmlem ââdn6íil

dtWã colonis y
Et curva riglâum fakcs confiwtM

' q in enfim. "

Minemovei"Ettfhrates
,Mim Ger-

) mmia bellum'}

Vícina *ç YUpis imer jj, iegjyus y

urbes

drwa fermt : J^vh totó Mars
impius orbe.

,
A noífa Monarquia tem huma

extençaõ fuperioí a outra qualquer.
O feu clima dá toda a calíà |e
fruétos

, e a capacidade dos feus
naturaes a nenhuma cede. He pois
natural y que aproveirando a aétual
conftítuiçaõ pacifica j e -a- protec-
ção' de taõ grande Monarca, reco-
bre a naçaõa fhà

.
induítrià > a po-

voação enteridr , diffipada nos-dbus
-féculas imínediatos comas guer-
ras, e conquiftas.

Eilas idéas íàõ obvias
i e nao

•-"' tem
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mais merecimento , que havellas

pofto na ordem natural 5 para que

engenhos mais relevantes^ poffaõ

com menos trabalho dar-lhes a ul-

tima perfeição. O zelo publico, as

animou , e todos tem igual obri-

gação de concorrer com as fuás

luzes , e adiantar o que naõ tenho

eu alcançado, ou me naõ permit-

tem demonílrar as minhas occupa-

çoens.

§ XXI.

V^Oncluitei efte difcurfo con-

frontando as vantagens que por

meio da induílria tem adquirido

os Eftados modernos , e antigos

mais afamdos.
Contribue a Holanda cincoenta

e dous por cento : o povo eftar tao

rico fó deve attribuir*fe á geral ap~

plicaçaõ das famílias.

A Inglaterra .paga quazi, vinte

c equa-
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e qftaím miihoens de pezos de
jumtiéa divida ngçiotial^ e aco-
d^cam ^rande^ íubllciios-á^ gra-

^ figa urgências 5 e deípezas do
fcítado 5; todo efíe tí^zouro tira

da oecupaçaõ Jbeqi dirigida.

Eftas duas naçoens refpe&iv%-
cnente ao íbu terrena , tem gran-

de povoação : a rde Holanda me-
dindo geometricamente íeu acanha-
do terfêno pode comparar-ie com
a que nos çontaõ da China.

A Suiíla em muitos Cantoens >

tem povo confideravelj e o moftra
o creícido numero de tropas , que
dali fahem continuamente aíTolda-

dadas por outras naçoens. Eítes

Kegimenros mercenários reunidos
em híim corpo formaria^ hum ex-
ercito taõ numerozo como os das

maiores Potencias. Naõ ouvimos
que a povoação dos Cantoens def-

cata por caaza deita? continuas

recrutas nos .fèus povçs >> nem
íe
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fe queixao difío os fèus «fcfitores

económicos. Naõ fe< pôde atribuir

erte friencio á ignorância do cal-

culo politico i nem dos meios de fo-

mentar >indufti ia. Bafta ler asòb-

fervaçpéns da fociedade de Berne

,

para dépôr qualquer duvida. A
prova da grande applicaçaõ do po-

vo Suiíío -, fe infere também do

grande numero de géneros, efpeciâl-

mente ordinários , que fahem da-

quellas montanhas a vender-íe em
outros Paizes ; e a mefma applica-

çaõ fe eftende diariamente aos ref-

tantes povos de Alemanha.

Os produclos da induftria de

huma naçaõ formaõ o barómetro

mais feguro, porque fe deve regu-

lar o augtnento > ou decadência do

Eftado } de fua riqueza , e do nu-

mero dos íeus vaíTallos. Quando

os ramos de induftria eftaõ bem re-

guladoè, fe muitiplicaõ portal modo

os habitantes , que naturalmente

, , .pror
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produzem grande copia de mer-
cadorias j e de homens de fobejo.

/ Sabida a quantidade de merca-
dorias , que vende hum Paiz ao
Eftrangeiro

, e calculando as pef-
íòas que neceffitaõ para manobrar-
ia ; fe conhece facilmente o nu-
mero de habitantes

, que mantém
á culta dos Paizes Eftrangeiros

,

que as confomem.
Pela porçaõ de trigo , ou ou-

tros fruótos , que ejctrahe , fe cal-
cula também

, quantos braços fe
dedicaõ nelle á lavoura , á Cufta
do Eftrangeiro.

Defte modo fe entende bem
como hum Paiz induftriozo pôde
augmentar o povo , e mantello i
cufta das naçoens vizinh&s. (38);

.As

fí7) A paz com Marrocos, em cambio dos
imítos que nos .vende .facilitará a fahida dos
ge^r°s feguintes das fabricas de Hefpanha , efta-
bsteendo feitorias permanentes 5 debako da in£

pec-



Às naçoens , que naÕ temairtò

ida chegado a conhecer-, e praticai

por fyftema feus princípios no fea
<

lfM >up- f z\ ter*

pecçaõ dos nofíos Confules nos portos adonde exift

tem.

Ferro de Bifcaia em barra,

Lenços de Barcelona.

Papel ordinário.
^

Damafco carmezim. !"!/."
i

Id. azul , que naõ feja muifubído 5 nem mui

claro.

Id. Verde.

Veludo carmezim.

Id. verde.

Id. azul.

Id. preto,

Fano preto de Segóvia vinte , e quatreno.

Id. deAlcoy da qualidade, e certs feguintes.

Treiteno preto, verde , azul efeuro , e encarnado*

Id. vinte e quatro das mefmas cores.

Id. dezafeis,^ catrozeno azul.

Azâfraõ.

AíTucar da Habana da primeira > e fegunda forte,

Folhas de lata.

Huma moderada tarifa nos direitos deve oc-

cupar a attençaõ dos Conluies , para ajudar a fa-

zer preferir o noíTb Commercio,
As íociedades económicas das províncias ma-

xitimas faraó hum fervko importante > em com-

,
parar



terreno^ naõ -podem.', ter extracção
vantajoza de géneros , nem aug*
xnentar a fua povoação.

Çarar as tarifas, e os géneros, quevaõ, eyem
de cada náçaõ a Hefpanha; e os que de Hefpa-
nha podem fahir a vendera nos Paizes Eítran cai-
ros } formando lida* -das mercadorias , e fruâoacom toda adiftinçaõ.

O Dicciohario docòmmercio de Savary illu£
trou aos fabricantes Francezes por efte meio. Na-
quella obra fe referem todas as maiiufaãuras , e
géneros que fe fabncaó , ou exportaó daquelle

• V
n
a ?

e ° que ° Author poude adquirir da
Hiduftna de outras Naço^ns. Na edicaõ de Cope-
nhague fe accrefcentou muito pêlo que diz ref-
peito aos Paizes do Norte.

Seria bom hum fupplemento pelo que diz
refpeíto á Hefpánha , é Portugal , e aos dòiffi-

, mos de, ambos os Reinos nas \iua$ índias j en-
cerrando eftas addicoens nos lugares correfpon-
oentes do DJccionario , e reimprimindo-o tra-
duzido

> e addicionado em Hefpanjiol j como o
fez MaUchias Pofilwait na fua traducçaõ Ineleza
da mefma obra de Savary.

Os Inglezes a refpeito do feu commercío
próprio , com fuás Colónias , e. miais naqoens,
tem hum tratado efcrito por WindhAm fem,
intitulado: Lex Mercatcria Rediviva , ou Directo-
ria dos Mercadores^ ii^orçflg em Lonçlres em
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Naõ faõ as minas , as que teril

-augmentado na iáolanda , e em

SuiíTa eftes ramos i es a povoação j

nem também a Inglaterra , deve ao

feu clima a riqueza , e povo de

que abunda. vSó a França pôde glo-

riai de que â natureza , e indufc

tria publica tem competidopara a en-

riquecer. Veja-fe a dífferença aítual

do Franco-Condado , depois que

Luiz XIV. o reunioá França , ten-

do páflàdo unicamente hum.íeçu--

lo : ínterim foi parte dos Paizes

baixos Hefpanhoes , efteve quàzi

17^2 j que eníina a forma , e fubítinçia do tra-

fico da Gran-Bertanha/ Eftaafo^ fe deveria refun-

dir no mefmo dicionário do commercio para o

completar , e he mui importante a HefpaTina 3

porque o Author foi Cònítíl no porto de Sarna

Maria , • conheceo as noíTas coftâs.

Sem eílas noticias ficará sempre a nação

Hefpanhola falta dos auxílios' práticos ^ <|ueríe«

ceflha , pelo que reípeità ao còmmercfò gerah

cujo eftudo he mui neceíTario naò fò aos, com-

inerciantes5 mas também aos MagíftradosS €*«•

fulcs, e aos que tem offiags na*, Alfandegas.

:?{J
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íffefpovoado, e agora hê huma Pro-
víncia rica , e populoza.

Muito povo occupado util-

mente todo , huma induftria ani-
mada inceílàn temente por todos os
caminhos conforme a qualidade das
producçoens , e das diverfas utili-

dades , e ramos de induftria , faõ os
dous princípios feguros , e fecun-
dos da grandeza de huma naçaõ.

Cada Paiz tem fuás vantagens,
c feus defcaminhos. Saber corrigir
eftes , e compenfallos promovendo
as Artes , ou producçoens , que
lhe faõ mais próprias , he todo o
cuidado que deve excitar a vigi-

lante attençaõ de hum governo. O
difcernimento completo dos meios
práticos naõ he dado . a particu-
lar algum. He forçozoque a nação
inteira fe inftrua de ma fituaçaõ , e
fe ponha em movimento aclivo
para promover os feus lucros , e
libertar-fe dos damnps ou perdas,

que
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íqúe íoffre no concorrência com os
vizinhos. Hum Eftado he em fub-

ftancia huma grande família , cu-

jos indivíduos devem concorrer ao
cotnmodo da cauza conimum.

A Silezia com os feus tecidos

de brabantes , prezilhas> &c. : todas

groíTas , e de Ínfima qualidade
?

rende ao Rei da Pruffia tanto /co-
mo os demais domínios , que pof-

íuhia antes de a ter.

A riqueza pois do povo lie a
que faz folidamente.reípeitaveii-oi

Eflados. Das nacoens agricultoras

íahiraõ os heroes 5 e nellàS èrafl

igualmente eítimadas as Artes.

Ecce modo heroâs [enjus adferte

/utdemus :

Nuga ri folhos grãce
? nec fonere

lucum ,

i
Artífices , nec rusfaturam Imdare4

ubi cçrhes a

I

Et



Etjecus > & forei 2 drfumof* Pa4
liliafceno :

JJnde Khemus ? fulcoque terem
dentalia , Gjhinti 5

Cum trepida ante bobes DiEiatorerA

induit uxor >

Et tua aratra domum liãortulit*
j

Com effeito a Republica Ro»
mana venceo íèus inimigos por to*

do o tempo que
f
fomentou a in-

duftria popular , e eftimou a agri-

cultura.

, .Durante a paz eraõ as princi-

pães delicias de feus Confules , Tri*

bunaes, e Generaes o cultivar as

herdades , a protecção das Artes,

e q amor das Letras : taõ coílu-

mados a declamarem noThrono*
como a cultivarem as terras , ou
rxiandar as legicens, A afeminaçaõ,

e a perguiça eraõ defeonhecidas en-

tre a Nobreza Romana , em quan-

to obfervou fyftematicamente efta

auftó applicaçaõ.
v

As
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As annuaes recrutas das fuás

legioens naõ lhe cauzavaõ o me-
nor detrimento á íua povoação ;

porque a vigorozá agricultura fazia

abundar de gente o Eítado , nem
nelje fe dava abrigo a criminp-$9$»

nem eftrangeiros.

Os Cartagineníes , cuja politi-

ca ' defereve Ariftoteles , fjS) naõ
confiavao os empregos ao mereci-

mentos o povo naõ crecia como o
da Republica Romana, nem tinha

Artes fufficientes : as fuás tropas

quafi todas eraõ mercenárias , e mal
difeiplinadas y os officios fe aceu-
mulavaõ em poucas peííòas j ex-
ercendo hum muitos empregos cora
pouca actividade , e merecimento.
Por eftas 'conilderaçoens julgava

Ariftoteles fer defeituozo o fyftéma

dos Cathagínenfes 5 vifto que fe

P ii nao

(38) _AriJl>£oHt>Ub.2, caf. u./ #» slibiwdtn?
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íiaõ fundava no inrereífe commum
da Pátria , nem na induftria do
povo , que unem eftreitamente as

fociedades bem reguladas.

He verdade , que Cartago foi

rie*9> e bellicoza , porém os Carta-

ginenfes nunca quizeraõ , nem fou*

beraõ promover as utilidades do
próprio Paiz, e induftria commum.
Foi emula aquella Republica do
poder Romano 5 e teve huimama-
rinha mercantil mui confidéEavel.

As fuás navegaçoens foraõ as

mais bem dirigidas ; as fuás efqua-

dras , e galeras niimerozas : mas
alli nem era conhecido o amor da

Pátria , nem a boa fé , governa-

va-fe por facçoens. Em fim An-

nibal feu libertador > é feu heroe

foi facrificado pela inveja de feus

compatriotas.
• As divizoens

;

inteftinas arrui-

narão a formidável Monarquia dos

Godos 5 e agora põem o Reino de
-

c Pq-
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Polónia á difcripçaõ dos feus vh
zinhos*

Naquelle pois falta a induftria,

a riqueza he de poucos , e o com-

mum prefcinde das defavenças das

Confederaçoens. Efta indiíferença

fó pode arruinar os Eftados que íè

deícuidaÕ dos vínculos do interef-

fe reciproco , e occupaçaõ dos

moradores.

A Republica de Cartago en-

tregue a parcialidades > foi a vU
ólima dos partidos , que á força

de calumnias > e partidos prevale*

ciaõ no manejo. Em Cartago naõ

fe acharão , nem eftatuas de Ca-

pitoens illuftres > nem memorias

das acçoens gloriozas de feus Ci-

dadoens. Pelo que diftituida de Ar-

tes , e de recurfos , cedeo a pou-

cos combates a huma competido-

ra 3 em cujo feio fe promoverão

confiantemente letras , armas , in-

duflria, e todas as ordens do Ef-

tado
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tado (occormò , e auxiliavaõ aos
jièceííitaclos > como lemos em Mar-
cial ; (39) mantendo em virtude
defta harmoniosa uniaõ , vigorozo*
e infeparavel o poder Romano.

JDat fúpulus s dat gratus eques ydat
thura Jènatus ;

Mt ditant latias teriU dona tribns*

A cauza commua dos Cida-
doens de Dancziek tira heroes
até àa claífe dos padeiros ; porque
todas as ordens da Cidade tem in-

duftria , e interefíe commum em
defender a fua a&ual çonílituiçaõ.

Se o reílo do povo de Polónia
tivefle laçcs femelhantes , feria im-
praticável a defmembráçaõ da Re-
publica.

A felicidade publica ío*fè ; coa-
fegue com huma univerfal atten-

çaõ
-o

(Í9) £#•«. Efigram,. 20*
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çao a todos os ramos. O feu fun*

damento efta na grande povoação

,

porque fem homens , faltaõ bra-

ços para as difFerentes operaçoens,

de que carece a fociedade civil. A
agricultura bem ordenada fàz abun-

dantes os géneros , e matérias pri-

meiras. A induftria emprega os

ociozos , e menos robuftos nos

fiados , tecidos , e de mais empre-

gos das matérias primeiras ,-para

as reduzir á manufaóturas. A abun-

dância deitas vefte barato o povo

»

e o que fobeja forma o commer-

cio aéiivo , com o Eftrangeiro , ou

com as Colónias Ultramarinas de

trama naçaõ dom inante. O feu tranf-

porte occupa a marinha mercantiL

A edudaçaõ Chriftã , e politica

das Sciencias , e Officios > ferve

de inftruir todas as claííes nos

feus deveres > e os meios de , adi-

antarem o feu cabedal 5 aparta

os homens dç^ trapaças, e os fez



difcorrer com acerto , modera-
ção , e refpeito a autlíoridade le-

gitima. Facilitados os meios de
manter a família própria com tan-
ta variedade de occupaçoens , ra-

pidamente , fe augmenta a povoa-
ção , e vem a incorporar-fe nel-

la com preferencia os Eftrangeiros.

Os filhos bem mantidos. > e cria-

dos com bons coíhimes faõ mais
bem morigerados , e robuítos : e

por huma ferie ditoza íe áccref-

centa inceífantemente o numero
dos vizinhos ; com eftes princípios

adquire o Eítado aquella folida

cohíiftencia %. que o faz, refpeita-

vel , e vigorozo ; e enfinados os
naturaes na íólividade , fó cui-

<laõ no bem çommunr- da focie-

dade , onde pfofperao , porque o
interefife commum anda perfeita-

mente uuido ao particular de ca-

da família*

Huma paçaõ vigilante > e e£?

per.
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perta , cujo povo eftá todo oo
cupado , e inílruido nas Artes da
guerra , e da paz , em quanto abra-

ça eftas máximas , naõdeve recear

léus inimigos.

JN-
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§ VIL Para promover a induflria

devem aproveitar-fe muitos géneros ,

ou primeiras matérias 5 que eftaa

abandonadas : ha defomentarfe o ef
indo da hifloria natural ? e eflabele^

cer-fe prémios para os que averiguem ,

e demonflrem o uzo das plantas úteis

&s fabricas 45.

§- VIII. Motivos da decadência da

induflria popular em Mefpanha : uti -

lidades que delia fe podem tirar ? e

que actualmente fe efldo perdendo. 5 1

§IX.
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§ IX. As manufaãuras groffeir^

fe multiplicai com mais facilidade *

tf#£ as finas : fao compatíveis com A

Agricultura > e feio confeguinte mah
*vantajozas. Calculo das utilidades que

fodem fazer ao efiado. 6o

§ X. Eftado attual das Provin*

cias de Hefpanha:., em quanto á tn*

âuflria $ e alguns abuzos que fe de*

vem remediar. 7®

§ XI. A Arte da tinturaria he

neceffaria para o adiantamento , e per*

feição das fabricas. Sao necefjarios

meflres nas Capitães das Províncias»

que a enfimm. Peffoas que devem

applicar-fe a efie enftno : os ingre-

dientes para a tinturaria devem fer

francos de\direitos. 98,

§ XlLA"Mao deve permittirfe &

€xtracça~o em rama das primeiras ma-,

terias das artes > efpecialmente da la.

O grande direito de toneladas empe-

de hum ramo de commercio muito

vantajozo com as índias >r
particular

wen-



mente nas las fe feria convintènte

&mfenfdUõ t de outro modo. \ox

i
§ XIII. Entre as fabricas finas \

as de l&fw mais vantajosas tiara o

Mftado , è nao fomente Jéhao "de li-

miur a panos fuás manufaãuras. Lu^
gares em que fie "devem eftabelecer as

íancerias , e martelarias finas \ e as

fabricas de feda , e Algodão Y meios

fâfi promover todas as manufaãuras
$m Hejpanha $5f£

§ XI V. O primeiro fundamenta
da induftria Mefpanhola deve fer o

fomentar as manufaãuras baftas , e

groffeiras. Decadência da povoação de

IrLefpanhd.* Convém demonftrar com
a pratica a pojjibilidade de adquirir o

que houve , e prezentemente faltafu$
§ XV. Os grémios eMluzivos com

foros privilegiados,, e fuás confrarias^

jao contrários ã induftria , e a boa po-

licia y nelles ha pouco enftno. Âíeios

f&ra fartar os abttfòs , que impedem
a- indu/irias :

y
' A • i±i

.

( § XVI.
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§ XVI. Modos de fomentar aiM
dujlria popular* Às fabricai p*p*Í4+

res > para quefao úteis 3 devem e/la«

belecer-fe por conta dos vizinhos* e

nao de Negociantes , m de Co?npa**

nhias a lyj

§ XVII. As Artes proveitozas §

que faltao em huma nação* devem in±

troduzir-fe x e dotar mefires que as

tnfinem em todas as Capitães..- de Pro*
vincia. jModo de fomentar a efies

Jldeftres 9 e os difcipulos ; he melhor

introduzir Artifias E/lrangeiros, qm
reduzir os lavradores a puros érttfi

tas. 139
§ XVIII. Se perde muita mduf*

iria nos criminosos condemnadwaôs
prizidios. Aieio para que jèjdo úteis

riosmefmozprezidios > e para que

contribuiao a indujlria pepu(ar^ l^\
§ XI2Ç. Os meios geraes ^prepòfc

tos para adiantat• a induflria ^ deveml
açcommodar^e ã fitHAÇao...,., clima ^m
povoação de cada provinch% Varias

in~
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4ridtiflriâ$ que podem eflabelecer-fefe-

gundo a diverfidade de Províncias.

JSIecejJidade de formar huma focie^

<da4e económica em cada Província*

§ XX. Inftituto , Regimen 5 e

principaes obrigaçoens da fociedade ,

lugares em que deve ejlabelecer-fe.

Calculo , e combinaçoens que deve fa-*

&er i e os meios opportunos parapòlbs

tm pratica com utilidade , * benefi*

cio do publico. 158

§ XXL Paralello das vantagens s

que por meio da induflrla tem adqui-

rido os E/lados antigos , e modernos

os mais celebres. Sinaes para conhe-

cer o progrejfo , ou decadência de hum
E/lado. Os verdadeiros princípios da,

fua grandezaJao a occup&çaõ útil de

todos os feos habitantes de ambos os

fexos , e a riqueza do povo 199

CA~



CATALOGO
DOS

LIVROS IMPRESSOS Á CUSTA
D E

FRANCISCO ROLLAND ,

Impreffbr-Li<vreiro em Lisboa y 'nà\ ef-

quina da Rua do Norte. /

<f\.Vifos, eReflexoens fobre o que deve obrai

hum Religiofo para íftisfazer ao feu eflado *

muito efíjcazes para animar a quem o tem abra-

sado , e defempenhar a lua vocação : Obra

mui útil naõ fé para os Reiígiofos , mas tam-

bém para todas as peífoas , que «o mundo
querem viver comhuma íblída virtude , eferita

em Francez por hum Religiofo Benedi&ino da

' Congregação de S. Mauro , e traduzida em
'Portuo-uez*. Nova Edição correda /emenda-

da , e augmentada com hum Difcurfo , em
que fe moftra, que todos devemos fer perfei-

tos, e que hum dos meios de alcançar eíla

perfeição, he* a liçaó dos iívros Efpifituaes ,

e Miíhcos, em 8. 4 vol. Lisboa 1778.

Arte de
v
Prégar , fegundo o Efpirito do Evan-

gelho /com hum Difcurfo preliminar fobre a

Eloquência, em 8. i.vol. 1777,

^rte Poética de Horácio , traduzida * e il«

luftrada por Cândido Luíitano. Seguida edi-

ção correda , emendada , e augmentada das

*ÍJ Q Re



Regras da Verificação Portugueza , em ff. Lígí

boa, 1778. j

Coilumes dos tfraelitas, onde fe vé o mo*
delo de huroa Politica fimples , e íincera pa-
ra o governo dos E^idos , e reformação dos
coílurnes, compoftos na lingua Franceza pof
M. Flenry , e traduzidos para a Portugueza
porjoaó Rozado de Viílalobos >em ff. i vol«

| 77.t

Ciccionnario da Bíblia , traduzido do Francez;
obra utiliífirna para a intelligencia do velho *

e novo Teftamento , e para a hiftoria da
Igreja , em ff. Jbid. I766.

Efpirtto 'do ChrifíianifiTio , traduzido do Fran-
cez , em 8. 1 vol. Ibid. 177$.

Fabulas de Efopo , traduzidas da lingua Grega
com applicaçoens moraes a cada Fabula , em
*• I77«.

O Heroiímo da Amizade , David e Jonatas ; Poe-
ma dividido em quatro Cantos , efcrito na
Originai Francez peio Abbade Bruté , Cenfor
Rpgio , e traduzido no Idioma Portuguez por
Joaquim Jozé da Cofía e Sá , Lisbonenfe.
Ajuntaraô-fe-lhe também três Peças intereíTan-

tes , vertidas em Portuguez, O Cântico de
Moyfés , Audite Coeli , &c, ; Notas fobre a Sa-

grada Efcritura relativas ás bellezas da Elo-
quência , e attribuidas a Longico : A Carta a
hum Eípirito forte fobre os leos Efcritos con*

r tra a Pveligiaó , em 8. 1 vol.

Imitação de Chrifto , eferita pelo Venerável
Thomás dcKempis. Nova edição correíta

,

c emendada por hum Religiofo Arrabido , c
adornada com belliííimas figuras abertas ao bu-
lil ?™ 12. x vol Ibid. n-f.

Li-



1
liivro dos Meninos cm que fe daó as ideas ge-

taes e definiçoens das couías que os Meni-

nos devem faber, em 8. 177$.

keflexoens fobre a Vaidade dos Homens, cudí.C

curfos moraes fobre os effeitos ài vaidade , por

Mathias Aires Ramos da Silva de Eça. Ter-

ceira ediçaò corre&a , emendada , e zug*

mentada com huma Carta fobre a Fortuna ,

comporta pelo mefmo Author , em\$. Ltójj. 177-?-

Regras da Vcríificaçaó Portuguezal , por hum
Anónimo, em 8. Lisboa, 1777* \

Secretario Portuguez , ou modo de eferever car-

tas de todas as efpecies &c. , ppr Francif-

co Jozé Freire. Nova edição correpg , emen-

dada , e augmentada de cartas ío|jre o com-

mercio &c. em 8. 1 vol. Ibid. 1777.

Thefouro de Pregadores , dividido cm vários

Sermoens univeriaes , onde fe tiraõ Sermoen?

particulares &c. , por Frei António de Pádua

e Bellas , em 8. 2 vol.lbid. 1775*
*— O tomo fegundo fe vende feparadamente.

Livros de fortimento y e que fe achao em

grande numero na loja do mefmo.

XJL Pontamentos para a educação de hum
Menino Nobre , por Martinho de Mendoça

de Pina , em 8. Porto , 1768.

Arte Rethorica para o ufo da Mocidade Por-

tugueza, porjoaõ Rozado dt Yillalobos, em
T 8. Évora, 177J.

Avifo ao Povo fobre a fua faude , por Tiffot .'

Q ii s«-



Segunda edíçaõ corre&a > e emendada , em S}
f' 2 vol. Lisboa, 1778.

Curfo de Cirurgia de M. de Col de Vilars,
traduzido do F rance* , em 4. 3 vol, Ibid. 1774,
Jíe a melhor obra que tem appare eidofobre efla
mataria. ''.»'

Catechifmus ad Ordinandos pro examine Cie-
ricorum, in 8. 1 voí. Conimbrica;, I77S.

Catecismo de MontpeIJier , em 4. 5 vol. Porto,

Compendio do mcfino > para o ufo dos Me»
ninos, em S. Ibid. ij66.

Compendio da hiRor ra do antigo, e novo Tefta-
mento com as razoens com que fe prova a ver-

dade da noífa Religião, traduzido do Fran-
cez para inftrucçaõ da mocidade Portugue»
za, em $, Lisboa , 1772

Colieclaneo Farmacêutico , por António Martins
Sodré, em 8. Poito, 1768.

Compendio das Meramorphofes de Ovídio com
hurna fuecinta , e methodíca explicação a ca «.

da Fabula, para inftrucçaó dos meninos da
efcola, em #, Lisboa, I772.

D iccionnario Fráncez , e Portuguez , nova edição
augmentada , em 4. Lisb. 1777.

Difcurfo fobre a hiíloria univeríal , para expli-

car a continuação da Religião , e as mu-
danças dos Impérios , por Boíiuet , em 8. 4
vol. Lisboa ,1772.

Difcurfo fobre a inutilidade dos Efponfaes dos
hlhos celebrados fem conlentimento dos Pais ,

por Bart. Coelho Nevez Rebello , em 8. Ibid.

Enfaio fobre o tornem , Poema filoto fico de
Pope, traduzido do Inglez , por António
Teixeira , em 12. Ibid. I769.



Farmacopea Dogmática , Medico-Chymlca % c

Thcore&ico-Pra&ica , obra comporta fobre as

melhores Farmacopeas pelo Boticário de San-

to Thyríb > em foi. 2 vol, Porto, I772.

Farmacopea Batcana , augmentada com os fe-

gredos Goddardianos , em 4. Pomplona, I765.

Farmacopea Portuenfe, Nova edição augmen-

tada > in 8. I vol.

Kiíloria de S. Domingos » particular do Reino,

e ConquiíUs , por Frei Luiz de Soufa, cm
foi. 4 vol, Lisboa , 1767.

Hiíloria Sagrada do velho e novo Teftamentô

com exemplos e doutrinas dos Santos Pa*

dres para reformação dos coftumes em to-

dos os eftados , e peííoas , nova ediçaô , em $.

2 vol. 1776.

Hiftoria das Oraçoens de Cícero , com notas»

e huma noticia das leis Romanas , traduzida

do Francez , em S. Lisiaoa, I775.

Hiíloria de Carlos XII. Rei de Suécia, eferi-

ta em Francez por Voltaire , e traduzida em
Portuguez, em 8. 2 vol. Ibid. 1772.

Inílrucçaó fobre a lógica , ou Diálogos fobre a

Filoíofia Racional \ por Manoel Alvares de

Queirós , ProfeíTor Régio de Filofoíia , em 8.

Porto. 1768-

Manual Chriílaó , eferito em Francez , por

Bofíuet > e traduzido em Portuguez , em 12*

Lisboa > 17*70.

Manual da MiíFa , boa ediçaó adornada com fi-

guras abertas ao buril , em 8. I774»

Megara , Tragedia por Pedegache e Quitarem

8. Ibid. 1757.

Officio de No (Tá Senhora para todos os tempos

do anno , com Oraçoens para a Confiííaõ »

e Communhaò, em 24. Lisboa.177?.
Ob-



Obfcrvaçoens
( novas ) fobre os dífferentes

...mcthados.de Pregar., traduzidas cm Portu.
gUez, em 8. Lisboa , l 76ç. Obra indijpenfaval
para os que fe tmpregaõ no mtnijlerío do Púlpito

Obras Politicas, e Paftorís deFrancifco Redrí.
guês Lobo. Nõvá edição corredia , e eferupu*
pulofamente emendada, em 8. 4 vol, Lisboa,
Í774-

Partículas Latinas Orationís ex critiàs obferva*
tionibtis Variorum Au&orum de integro col-
leãe a Joaquimo Jofepho Coftio Sadio,
ProfeíT. Rcg. cum índice locutionum turn
Jatinarum tum Jufitanarum , ad ufum ftu*
dentium, em S. Glifipone, 1776.

Rimas de Joaó Xavier de Mattos, in g. 2 vol.

»777-

Sermoens do Padre Frei Joaõ Franco t em 4. ia
vo!.

"

Lisb. I760. EJla obra contem jtfo ftr-,
moem , e Panegíricos fobre todas as fejí/vida-
des do anno çpb.

Taboadas de Reducçaó com amplas explicaçoenç
na flingua Portugueza, por Joaquim Hypolito
de Mattos, em S. Londres, 1764.

Tratado dos principaes fundamentos da Dan-
ça , ou regras para bem andar , faudar , c
fazer todas as cortezias que convém em as
aíTembieas , onde o ufo do mundo a todos
chama , em S Coimbra , I767.

Vida de D. Bartholomcu dos M^rtyres , por
Frei Luiz de Souza , \n $. 2 vol- Lisboa , i 7£o

Viagens de Cyro , Hiftoria Moral e Politica ,

acompanhada de hum Difcurfo fobre a My«
thoíogia e Theojogia dos Antigos , em 12. %
vol Lisboa 1774,

Jíf



As obras feguintes ejtaõ-fe imprimindo.

Belizario , por Marmontel 3 traduzido eu? vulga<

em 8. I vol.

O Bom Lavrador , ou o Apaixonado da Lavou-
ra , traduzido do Francez por ***

, em 8. 2 xuU
Vida e Morte de Thomaz Pinto Brandão , efcri*

ta por elle mefmo femivivo, in 8. 1 vol.

Imitação de NoíTa Senhora , traduzida do Fran^
cez por ***, em 12. 1 voj.

A boa Lavradora ^traduzida do Francez 1 vol.

Tratado das obrigaçoens da vida Chrifla para

o ufo de todos ^os Fieis; ou Expoziçao óas
obrigaçoens mais importantes do Chriftianif*

mo para com Deos , para comíigo mefmo, e
para com o próximo/ a reípeito do íeu cf-

tado: com Exercícios de Devoção ;efcrito em
Francez pelo Padre de Tbracy y Theatino,
e traduzido em vulgar pelo Capitão Manoel
de Souza, cm 8 2,vol.

Coíiurnes dos Qrrifíaos , por Fleury , traduzido

em Portugucz , em S.

Elementos da hiftoria geral , antiga e moderna
pelo Abbadc Millot , traduzida do Francez , em
g. 9 vol.

Naufrágio de Sepúlveda , Poema de Geronymo
Corte-Realy em 8.

Obras de Francifco de Sá de Miranda, em S.

Obras d» Quita , íegunda edição augmenu-
da , em 8. 2 voL

Hiftoria de Theodofio o Grande por Flechier;
traduzida do Francez por *"\ em 8.

N.JB. O mefmo Francifco Rolland vende , c
Ctmpra toda a qualidade de livros , e enearregafe
de apromptar as encomendas de livros , ou feja
para o Reino , ou para fora

%
d<ilU>We*
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